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Estamos fazendo os últimos ajustes técnicos da Rede
MINAS DO SUL de TVs. Já estão com seus
Aplicativos para Celular a TV VARGINHA e a TV
MINAS DO SUL, como pode ser visto acima, no ca-
beçalho desta edição impressa.

A próxima fase a ser implantada, e que já se encon-
tra em período experimental, é a Programação diária -
24 horas - e semanal.

Você Leitor, pode também acessar as duas TVs pelo
facebook e pelo youtube - veja acima, no cabeçalho
desta edição impressa.

Na próxima edição do Jornal MINAS DO SUL Im-
presso estarei disponibilizando mais informações so-
bre a Rede MINAS DO SUL de TVs.

***** Chegamos ao fim do primeiro semestre e,
lógicamente, estamos iniciando o segundo semestre da
Administração Antonio Silva / Verdi. Óbvio, Adminis-
tração 2017/2020 - já que foram reeleitos.

E, mesmo ante as inúmeras dificuldades dos últimos
anos, o prefeito Antonio Silva vem demonstrando seu
tino e capacidade de Administrador Público, pois, já
tem realizado, vem realizando, e ainda conta com bons
projetos, mostrando e demonstrando realizações im-
portantes para o dia-a-dia da população da cidade e mu-
nicípio de Varginha.

A cada dia a população tem tomado conhecimento
através dos veículos de comunicação, e até presencial-
mente, de tais realizações, sejam elas na área social, de
obras, educação, dentre outras, e até na segurança pú-
blica - uma das mais difíceis de ser resolvida nos dias
atuais. E por que?

Em especial pela desestruturação das famílias pelos
novos costumes e hábitos do e no convívio
domiciliar e social, desestruturação amplifi-
cada pelo alarmante uso de drogas, sejam
elas lícitas ou ilícitas.

Varginha continua se
destacando no ranking de
geração de empregos na re-
gião do Sul de Minas. De
acordo com dados do Ca-
dastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged),
do Ministério do Trabalho,
em junho o município de
Varginha gerou 327 vagas,

Varginha é mais uma vez
destaque na geração de EmpregoNa quinta-feira, 13/07, o deputado fe-

deral Dimas Fabiano (PP) , em audiência
com o Ministro dos Esportes, Leonardo
Picciani, conseguiu a liberação da segun-
da parcela de uma verba de R$ 3 milhões
destinadas  pelo Ministério para a constru-
ção do CIE – Centro de Iniciação ao Es-
porte, em uma área na Avenida Zoroastro
Franco Carvalho, no bairro Santa Maria.

Deputado Federal Dimas Fabiano reúne
com Ministro dos Esportes e consegue
verba para continuidade das obras do

CIE no bairro Santa Maria
A implantação do Centro de Iniciação

ao Esporte engloba a construção de um gi-
násio poliesportivo (arquibancada para 177
lugares) e área de apoio (administração,
sala de professores/técnicos, vestiários,
chuveiros, enfermaria, copa, depósito, aca-
demia e sanitário público), aberto para toda
a comunidade varginhense no bairro de
Santa Maria.
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Pela segunda vez neste
ano de 2017, a Câmara Mu-
nicipal de Varginha reduziu
o seu Orçamento e agora
destinará R$ 1 milhão para
o Setor de Oncologia do
Hospital Bom Pastor.

A atitude tomada pelo
Presidente da Casa, verea-
dor Zacarias Piva, contou
com a aprovação de todos
os demais vereadores, que
estão solidários à crise que
a área da Saúde vem passan-
do. “Estamos preocupados
com a falta de recursos que
os hospitais públicos de
nosso Município vêm en-
frentando, especialmente o
Bom Pastor, onde até se
ventila a possibilidade de
fechar a Oncologia. Então,
decidimos abrir mão, mais

Câmara de Vereadores de Varginha
devolve do seu Orçamento 2017
mais R$ 1 milhão agora para a

Oncologia do Hospital Bom Pastor

uma vez, de parte do Orça-
mento destinado à Câmara,
para poder direcionar esse
dinheiro a essa área que pre-
cisa tanto”, ressaltou Zaca-
rias Piva.

Em abril deste ano a
Câmara de Varginha já ha-
via reduzido o Orçamento
em R$ 1,5 milhão para be-
neficiar o Hospital Regional
do Sul de Minas.

Então, somando esses
recursos, a Câmara de
Varginha já reduziu seu Or-
çamento em R$ 2,5 milhões
para beneficiar a área da

Saúde de Varginha.
Como tecnicamente a

Câmara não pode pegar essa
verba e encaminhar para o
Hospital Bom Pastor, nem
para qualquer outra área ne-
cessitada, foi encaminhado
um ofício à Prefeitura soli-
citando essa redução de R$
1 milhão. Agora, o Executi-
vo pode utilizar essa verba
e, por indicação do Legisla-
tivo, na Oncologia. “A de-
cisão foi tomada em comum
acordo com o Executivo e
esperamos que essa verba
ajude a salvar vidas. A Câ-
mara, por meio de todos os
vereadores, não tem medi-
do esforços para encontrar
alternativas para melhorar
nossa cidade cada dia mais”,
disse Zacarias.

atrás apenas de Três Pontas
que liderou com 380 novos
postos de trabalho, impulsi-
onada pela cafeicultura.

Assim, Varginha ficou à
frente das maiores cidades
da região. Poços de Caldas
ficou em 8º lugar com 38
vagas e Pouso Alegre (4º
lugar) com 213 postos.

Ao todo, as 10 maiores
cidades do Sul de Minas fe-
charam o 1º semestre em
alta com 6.514 novos pos-
tos de trabalho, sendo a ca-
feicultura responsável por
80% dessa geração. Nesses
primeiros seis meses do ano
Varginha ficou em 3º lugar
com 969 novas vagas.

Rede de TVs
UMA TV DIFERENTE PARA VOCÊ  =  A TV DOS SULMINEIROS

Ou acesse pelo Aplicativo da TV VARGINHA.
Basta entrar no Playstore ou Googleplay no seu Celular e

digitar TV VARGINHA e baixar. Se não conseguir, digite
o link:: https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.stmvideo.webtv.tvvarginha&hl=pt-BR
Agora é só divulgar para os seus amigos baixarem.

A TV VARGINHA já está no ar!

No Facebook

TV VARGINHA
TV MINAS DO SUL

www.tvvarginha.com.br
Ou acesse pelo Aplicativo da TV MINAS DO SUL.
Basta entrar no Playstore ou Googleplay no seu Celular
e digitar TV MINAS DO SUL e baixar. Se não conseguir,
digite o link: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.stmvideo.webtv.tvminasdosul&hl=pt-BR
Agora é só divulgar para seus amigos baixarem.
A TV MINAS DO SUL já está no ar!

www.tvminasdosul.com.br
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Além de levar informações
importantes sobre o uso correto
da energia elétrica, as ações de
proximidade realizadas pela
Cemig no Sul de Minas criam
oportunidades para que os clien-
tes esclareçam suas dúvidas  so-
bre os serviços prestados pela
empresa.

Os eventos realizados desde
o mês de maio em Varginha já
alcançaram mais de mil pesso-
as, levando as informações da
Cemig a todas as classes sociais.
Na quinta-feira (13/07), donas de
casa e aposentados participaram
de palestra ministrada na Asso-
ciação Refazer, uma ONG que
oferece cursos gratuitos à comu-
nidade, auxiliando famílias em
situação de risco social, no bair-
ro Canaã e adjacentes.

A Santa Casa de Ouro Fino
também foi palco das ações de
comunicação promovidas pela
Cemig.  Além de dicas para eco-
nomizar energia e reduzir a con-
ta de energia do Hospital, os fun-
cionários da instituição recebe-
ram orientações sobre seguran-
ça, direitos/deveres do consumi-
dor, conheceram detalhes da
conta de luz e os canais digitais
de relacionamento disponibi-

Ações de proximidade da
Cemig levaram dicas e

economia e segurança para mais
de mil pessoas no Sul de Minas

Em Varginha, os eventos acontecem em parceira com o Centro de Referência
em Assistência Social - CRAS

lizados pela empresa.
Para o prefeito de Ouro Fino,

Maurício Lemes de Carvalho, as
dicas passadas pela Cemig vão
ajudar a diminuir substancial-
mente a conta de energia. “Fico
satisfeito em saber que os funci-
onários da Santa Casa entende-
ram nossa preocupação, assisti-
ram a palestra da Cemig e irão
levar essas orientações de eco-
nomia de energia para seu tra-
balho e seus lares”. – afirma.

Em Pouso Alegre, funcioná-
rios do Grupo Cimed participa-
ram de palestra sobre segurança
e economia de energia. A inicia-
tiva integrou a programação da
Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho.

Em Lavras, aproveitando
que os alunos do Ensino Funda-
mental I estavam desenvolven-
do um projeto multidisciplinar
confeccionando pipas, a Cemig
ministrou palestra sobre segu-
rança com a rede elétrica na Es-
cola Municipal Paulo
Menicucci. A atividade foi mui-
to importante para as famílias,
pois, juntos, pais e filhos, solta-
ram as pipas no campo do São
Vicente, compartilhando experi-
ências e aprendizados.

O edital do Encceja será divulgado no dia 24 de
julho de 2017, com período de inscrição de 8 a 18
de agosto. A aplicação da prova será realizada em
564 municípios e no Distrito Federal, no dia 8 de
outubro.

Mais informações, no link para acessar o edital
http://seduc.varginha.mg.gov.br/det_not.asp?id=125

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Nacional Anísio Teixeira – Inep, Autarquia vincu-
lada ao Ministério da Educação, retomará neste exer-
cício a aplicação do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(Encceja). Trata-se de uma prova com a abrangência
Nacional, ofertada aos jovens e adultos residentes
no Brasil e no exterior, que não tiveram a oportuni-
dade de concluir seus estudos em idade própria.

A partir deste ano, além do Encceja Nacional
será realizada uma edição no exterior para os parti-
cipantes que desejarem obter certificação de esco-
laridade para o ensino fundamental e médio.

Vale ressaltar que serão contemplados os estu-
dantes matriculados no ensino regular, as pessoas
privadas de liberdade, bem como as que estejam
cumprindo medidas socioeducativas.

Encceja abre inscrições
no dia 24 de julho
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A Prefeitura de Varginha está concluindo a instalação
de novos pontos de iluminação pública em diversas ruas
e praças da cidade. O investimento da ordem de R$700
mil está sendo custeado pelos cofres públicos.

Dentre os pontos já instalados, estão a Avenida de
acesso ao bairro Alto dos Pinheiros, próximo da Quadra
do bairro São Geraldo, o trevo de Três Pontas, que em-
bora seja de jurisdição do DEER, que também  foi con-
templado com o projeto, visando a segurança de moto-
ristas e pedestres e agora, o entorno da Minasul - Coo-
perativa dos Cafeicultores de Varginha que recebeu na
quarta-feira 14 postes e 14 luminárias, o que dará mais
segurança aos adeptos das caminhadas.

O vice-prefeito Vérdi Melo esteve nos locais acom-
panhando as obras que segundo ele são a realização de
mais um compromisso do governo. “Quando assumimos
a Prefeitura encontramos uma demanda de mais de 250
pontos necessitando da expansão da iluminação públi-
ca. Com a municipalização do serviço, iniciamos os pro-
jetos e já conseguimos instalar novos 128 pontos de ilu-
minação em diversos locais da cidade, e estão sendo
desenvolvidos mais 53 projetos em diversos bairros, que
serão contemplados com a instalação de mais 73 lumi-
nárias, totalizando  201 novos pontos de iluminação”.

Prefeitura de Varginha
investe na Iluminação Pública

Nove famílias carentes sairão do aluguel Social
para a casa Própria. Estas famílias serão contem-
pladas com a casa própria nesta segunda etapa do
Projeto URIAP - programa de Urbanização Regu-
larização e Integração de Assentamentos Precários,
o que foi possível graças a uma parceria entre a Pre-
feitura Municipal de Varginha - Administração An-
tonio Silva - e a Caixa Econômica Federal

Na terça-feira, dia 18, na sede do CRAS 1, no
bairro Sion, o Secretário de Habitação e Desenvol-
vimento Social, Francisco Graça de Moura, e a equi-
pe do Departamento de Habitação do órgão reuni-
ram-se com as 16 famílias carentes, de baixa renda,
que vivem em situação de aluguel Social, para co-
municar-lhes que nove famílias serão contempla-
das com a casa própria nesta segunda etapa do Pro-
jeto URIAP - programa de Urbanização Regulari-
zação e Integração de Assentamentos Precários.

De acordo com o prazo contratual estabelecido
com a Construtora que está executando as obras de
construção, as nove residências serão entregues no
máximo no mês de dezembro do corrente ano, o
que permitirá às famílias beneficiadas passar o Na-
tal e Ano Novo em seu novo lar.

O Projeto URIAP estava parado há mais de dez
anos e foi revitalizado e finalizado no primeiro se-
mestre deste ano, resgatando a dignidade e a quali-
dade de vida das famílias que durante todos estes
anos foram privadas de acessar à casa própria.

É importante salientar que as seis famílias que
não foram contempladas nesta segunda etapa do
projeto continuarão a receber o benefício do alu-
guel Social assegurado pelo Município, até uma pró-
xima etapa do projeto. Assim, Varginha cumpre de
forma eficiente e eficaz a política pública de assis-
tência social.

Famílias de Varginha
sairão do aluguel Social

para a casa Própria
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O Prêmio Marina Prado de Castro “Prá-
ticas exitosas – Compartilhar para cres-
cer” é uma iniciativa da Prefeitura de
Varginha por meio da Secretaria Municipal
de Educação – SEDUC, visando a valoriza-
ção do trabalho docente, a disseminação de
práticas educativas e administrativas de suces-
so e a produção científica de conhecimento
educacional da Rede Municipal de Ensino.

Podem se inscrever profissionais de edu-
cação que desenvolveram seus trabalhos nas
Unidades Educacionais da rede municipal de
ensino. Serão aceitas inscrições de educa-
dores infantis e professores: Educação In-
fantil, 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos – EJA/CESU,
da rede municipal de ensino; Diretores,  vice-
diretores, supervisores  pedagógicos,
orientadores educacionais, coordenadores da
Educação em Tempo Integral, da rede mu-
nicipal de ensino. É vedada a participação
de funcionários, colaboradores,
mantenedores da Organizadora, bem como
quaisquer pessoas envolvidas diretamente na
execução do Prêmio.

INSCRIÇÃO
O período de inscrições e entrega de tra-

balho será de 16 a 20 de outubro, respeitan-
do o limite de horário de 7h30 às 17h. As
inscrições e entrega de trabalhos deverão ser
feitas exclusivamente na Secretaria Muni-
cipal de Educação de Varginha, sito à Ave-
nida Brasil, nº 171. Os participantes deve-
rão preencher a ficha de inscrição fornecen-
do os seguintes dados necessários para sua
identificação pessoal e profissional: nome
completo, endereço residencial completo,
telefone de contato, RG, CPF, número de ma-

O 4º Prêmio Marina Prado
trícula, e-mail, nome da escola, cargo/fun-
ção que ocupa, segmento em que o trabalho
foi desenvolvido e anexar o trabalho.

DO PROCESSO DE
SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A seleção e classificação dos ganhado-

res serão realizadas por meio da avaliação
dos trabalhos enviados. Os trabalhos serão
analisados por uma Comissão Julgadora,
composta por membros indicados pela Co-
missão Organizadora, que selecionará os tra-
balhos conforme critérios apontados nos
anexos IV.

Caso sejam verificados plágios, a Comis-
são Organizadora, de forma soberana, des-
classificará os trabalhos apresentados. Caso
os trabalhos inscritos não estejam de acordo
com os critérios estabelecidos no manual de
normas da SEDUC, a Comissão Organiza-
dora, de forma soberana, desclassificará os
trabalhos apresentados.

A relação dos trabalhos classificados será
divulgada pela Equipe Organizadora do Prê-
mio nas instituições escolares, na Secretaria
Municipal de Educação, nas mídias digitais
(página do Facebook da SEDUC, site ofici-
al da SEDUC e da Prefeitura de Varginha) e
no Órgão Oficial do Município de Varginha.

PREMIAÇÃO
Os trabalhos vencedores só serão conhe-

cidos durante a cerimônia de premiação que
ocorrerá no dia 30 de novembro de 2017,
quando a  Equipe Organizadora divulgará a
relação dos classificados que participarão da
cerimônia de premiação.

Os trabalhos vencedores serão premia-
dos com uma quantia no valor de R$
1.000,00, conforme Decreto Municipal nº
8.214/2017, deduzido os valores tributáveis
do Imposto de Renda, conforme Decreto
Federal nº 3000/99, Art. 43, Inciso IV. Em
nenhuma hipótese os prêmios poderão ser
substituídos, sendo os mesmos pessoais e
intransferíveis.

O edital do prêmio, com todas as infor-
mações, encontra-se no link abaixo:

https://goo.gl/51HgzW

Estiveram pre-
sentes nesta semana
no Zoológico os
alunos de duas tur-
mas do Colégio Ba-
tista de Varginha
para participar das
atividades desen-
volvidas pelo Pro-
grama de Educação
Ambiental do Zôo.

Na terça-feira,
11, a tarde, foi a vez

Alunos do Colégio Batista
visitam Zoológico de Varginha

das crianças da Educação infantil, de 4
anos, que adoraram o passeio, podendo ver
de perto os animais e conhecer suas estóri-
as e seus hábitos. As crianças ainda pude-
ram participar da atividade de alimentação
dos macacos, onde viram de perto os ali-
mentos oferecidos a eles, e ficaram surpre-
sas ao saber que os macacos não comem
apenas bananas, mas, sim, uma variedade
de alimentos que garantem a nutrição ade-
quada dos animais.

Já na quarta-feira, 12, também à tarde,
os alunos de 8 anos fizeram uma visita es-
pecial, com acompanhamento da bióloga
em todos os recintos e terminando com a
observação da atividade de enriquecimen-
to ambiental dos macacos, preparada pe-
las estagiárias do zoológico, onde eles ti-
veram oportunidade de presenciar os há-
bitos do bando de macacos na hora de se
alimentar.

Para fechar com chave de ouro o pas-
seio das turmas foi feito ainda um pique-
nique na arena do zôo. Além do colégio
Batista estiveram presentes também esco-
las de Elói Mendes e de Boa Esperança,
que participaram do mesmo roteiro de ati-
vidades, que pode ser feito por qualquer
escola ou grupo interessado, após agenda-
mento prévio pelo Setor de Educação
Ambiental, através do telefone: (35) 3690-
2709.

A prefeitura de Varginha, por meio do
setor de Zoonoses iniciou no dia  16, na
zona rural, a  Campanha de Vacinação
Antirrábica para cães e gatos, quando fo-
ram vacinados 721 cães e 131 gatos, um
total de 852 animais.  A campanha prosse-
gue na zona rural dias 23 e 30 de julho, das
8h às 17h. A demanda esperada e que  mais
1500 animais (cães e gatos) sejam imuni-
zado, segundo conta  a medica veterinária
Gleides Monteiro Dias Cirilo.

A vacinação na zona urbana será reali-
zada posteriormente em duas etapas, nos
domingos 06 e 20 de agosto.

“Lembramos a todos que é importante
manter os animais vacinados a cada ano,
pois a raiva é uma doença grave, letal e

Vacinação antirrábica começa
na zona rural de  Varginha

sem tratamento eficaz. A raiva afeta não
apenas os animais, mas também  humanos
que tiverem contato com o vírus, sobretu-
do por ferimentos causados  por animais
de sangue quente”, alerta Gleides.

A medida adequada e mais eficaz para
prevenir a doença em humanos e animais
de estimação é a vacinação anual de cães e
gatos, embora não existam registros de ca-
sos de raiva em cães, gatos e humanos em
Varginha e a vacinação atinja sua expecta-
tiva a cada ano.

 A secretaria de Saúde orienta os
munícipes a procurarem o posto de saúde
mais próximo de suas residências sempre
que houver acidentes envolvendo animais
de sangue quente.

No dia 13 de julho, no horário das 9h
às 11h, o Prefeito Antônio Silva visitou a
SEHAD para conhecer, inicialmente, as
instalações do recém-inaugurado Núcleo
de Mobilização de Recursos e Construção
de Parcerias e, posteriormente, participar
de uma importante reunião com o Secretá-
rio Francisco Graça de Moura e equipe de
chefia dos diversos departamentos e
coordenadorias do órgão.

O Prefeito Antônio Silva fez uma am-
pla exposição sobre as dificuldades que o
município enfrenta em consequência da
grave crise financeira que o país atravessa,
teceu considerações sobre as alternativas
que a administração municipal vem desen-
volvendo para manter o equilíbrio e a exe-
cução dos serviços essenciais destinados a
população e enalteceu o trabalho eficiente
que a SEHAD vem desenvolvendo para
executar a suas imensas responsabilidades

Prefeito Antonio Silva reune-se com
a Equipe da Secretaria de Habitação

na implementação das políticas públicas
sociais e especificamente no universo da
assistência social. Destacou a sua satisfa-
ção pela inclusão no arcabouço institu-
cional da Secretaria de uma vertente ino-
vadora, transformadora de implantação de
alternativas e estratégicas para eliminar as
raizes da exclusão da violência e da
marginalidade.

A reunião transcorreu num clima de
absoluta cordialidade, transparência e
efetividade.

Convite - O Conselho Munici- pal de Saúde de Varginha (CMSV), a Secreta-
ria Municipal de Saúde (SEMUS/Prefeitura de
Varginha) e o Sistema Único de Saúde (SUS)
convidam para a 1ª Conferência Municipal de
Vigilância em Saúde.

Etapa Municipal – Varginha
 Dia 4 de agosto, das 7 às 17h, no auditório

da Universidade Federal de Alfenas (Unifal –
Campus Varginha): Av. Celina Ferreira Ottoni,
4.000, Padre Vítor.

 Objetivo: propor diretrizes para formula-
ção da Política Nacional de Vigilância em Saú-
de e o fortalecimento de ações de Promoção e
Proteção à Saúde.

Inscrições: via internet até o dia 3/08 (ou
pessoalmente no dia e local do evento às 7h).

www.conselhodesaudedevarginha.org
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Dr. Alencar Faleiros - PSDB

Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal, ao
Secretário Municipal
de Saúde, através do
Setor de Zoonoses e
ao Secretário Munici-
pal de Obras e Servi-
ços Urbanos, solici-
tando limpeza, princi-
palmente de entulhos,
dos lotes de terrenos localizados na Rua Ma-
ria Helena, nas proximidades do número 198-
A, na Vila Mendes e serviço de dedetização e
extermínio de escorpiões e outros animais
peçonhentos em toda extensão da via, em vir-
tude do grande número de escorpiões que lá
aparecem.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos, as seguintes informações sobre a quali-
dade do asfalto aplicado na cidade: Qual a
durabilidade média do asfalto nas ruas de
Varginha? Essa é a durabilidade prometida no
contrato? Quantos anos o contrato prevê de du-
ração do asfalto? Existem contratos diferenci-
ados de acordo com o fluxo e peso dos veícu-
los? Quem fiscaliza esse processo, desde a
feitura da sub-base, base e concreto? Os com-
ponentes da emulsão asfáltica são realmente
os que constam no contrato? Considerando
que, com o crescimento da população e
consequentemente do numero de automóveis,
caminhões e ônibus, houve adaptação dos no-
vos contratos a essa nova realidade? É possí-
vel melhorar a durabilidade do asfalto, aumen-
tando, por exemplo, sua espessura e/ou sua
composição? O asfalto do centro da cidade,
por exemplo, na Rua Dona Zica, é
exageradamente espesso? Por quê? E nos bair-
ros periféricos é realmente de apenas três cen-
tímetros de espessura? Há uma informação de
que, em rodovias, a exigência é de vinte anos
de duração. Quanto se exige na cidade, de acor-
do com o fluxo de veículos?

Buiú do Ônibus – PODEMOS

Requerimento:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Secretário Municipal
de Obras e Serviços
Urbanos as seguintes
informações sobre a
realização de opera-
ção tapa buraco em toda a extensão do Bairro
dos Carvalhos: Por que não foi realizada ope-
ração tapa buraco nos logradouros do referido
bairro? Existe previsão para a realização des-
se serviço? Quando esse serviço será realiza-
do?

Carlos Costa – PMDB

Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal, à
Cemig, à Secretaria
Municipal de Obras e
Serviços Urbanos e à
Secretaria Municipal
de Planejamento que seja realizada a instala-
ção de postes com iluminação pública, limpe-
za e construção de calçadas em ambos os la-
dos da Rua José Barcelona, no trecho entre a
Rua Roma e o cruzamento desta com a Rua
Brás Paione, na Vila Barcelona.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal, ao Chefe
do Demutran – Departamento Municipal de
Trânsito e ao Chefe do Setor de Área Azul, Sr.
José Rodrigues Duarte, as seguintes informa-
ções: Por que foi eliminada a tolerância de 10
minutos, que sempre funcionou bem, na Área
Azul? Se o objetivo é o de aumentar a arreca-
dação, por que foi eliminada a cobrança da área
azul na Praça Getúlio Vargas e em algumas
ruas da Vila Pinto? Por que em alguns locais
de cobrança da área azul os motoristas têm
dificuldades de encontrar agentes para a aquisi-

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA REUNIÃO DA CÂMARA DE VARGINHA

ção do cartão de estacionamento? É justo os
munícipes pagarem por uma hora de estacio-
namento na área azul quando da entrega de
objetos, que nunca leva mais de 5 a 10 minu-
tos? Porque a eliminação da tolerância foi fei-
ta por decreto do Sr. Prefeito sem consulta à
Casa Legislativa e à população? Pretende-se
voltar a implantar a tolerância de até 10 minu-
tos de estacionamento na área azul?

Carlúcio Mecânico - SD

Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Secretário Municipal
de Obras e Serviços
Urbanos, através do
Departamento Muni-
cipal de Transporte e Trânsito – DEMUTRAN
-  a construção de uma rotatória na área de ter-
reno entre a Avenida Júlio Fonseca e a Rua
Independência, no Bairro Jardim Cidade Nova,
desde a esquina destas vias até a esquina com
a Alameda dos Guaratãs.
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos, a realização de sinalização, limpeza e
operação tapa buracos em toda a extensão do
Bairro Jardim Áurea, em especial na Rua Mar-
garida Lúcio.

Delegado Celso - PSB

Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal que os
proprietários de dois
terrenos não
edificados localizados
na Avenida Celina
Ferreira Ottoni, no
cruzamento da Rua Tietê e Rua Baguari e no
cruzamento da Rua Solimões e Rua Amambaí
(em frente ao posto de gasolina) sejam notifi-
cados para a construção de calçadas e limpeza
dos terrenos.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal, ao Secre-
tário Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
ao Secretário Municipal de Meio Ambiente,
as seguintes informações: Como era feito o
descarte de resíduos da construção civil no
Município de Varginha? Quem fornecia a área?
A Prefeitura já forneceu área para o descarte
desse tipo de material algum dia? Mesmo que
em administrações passadas? Durante quanto
tempo e para quem? A Prefeitura tem essa área
para fornecer ou indicar? É uma área fácil de
conseguir? Tendo em vista o material a ser
descartado (entulho), seria mais fácil a Prefei-
tura conseguir essa área ou delegar a empre-
sas particulares? Quais as alternativas apresen-
tadas para as empresas para o descarte desse
material? Qual o custo para as empresas des-
cartarem esse material em uma empresa parti-
cular licenciada? Essa empresa recicla todo o
material que recebe? Qual o percentual é
reciclado? Qual a destinação dada ao material
reciclado? O mercado está absorvendo e
reutilizando esse material na construção civil?
Qual a destinação do material que não é
reciclado? A área em que essa empresa depo-
sita os resíduos de construção civil que não
são reciclados é devidamente licenciada? Pos-
sui água? Possui árvore? Tem área de APP pró-
ximo ao local?

Dr. Cláudio Abreu - PTB

Requerimentos:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal as se-
guintes informações
sobre as pessoas em
situação de rua que vi-
vem em nosso Muni-
cípio: Há algum projeto em andamento para
ajudar os moradores de rua? De que maneira a
Prefeitura presta assistência a esses morado-
res? Há algum estudo técnico realizado pela
Prefeitura para saber o motivo do aumento dos
moradores de rua em nossa cidade?
* Solicitando ao Prefeito Municipal as seguin-
tes informações sobre a fiscalização de esta-

belecimentos que comercializam animais vi-
vos: Há, por parte da Prefeitura, fiscalização
nos estabelecimentos que vendem, hospedem,
alojam ou expõe animais vivos? No caso de
uma resposta positiva, com que frequência é
realizada a fiscalização? Existe em Varginha
o Cadastro Municipal de Comércio de Ani-
mais?

Dudu Ottoni
- PTB

Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal, ao
Secretário de Gover-
no, ao Secretário de
Obras e Serviços Urbanos e ao Secretário de
Esportes e Lazer, que realizem obras de
revitalização no Conselho Comunitário e qua-
dra poliesportiva localizados no Bairro Cen-
tenário.

Pastor Fausto - PR

Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Departamento Muni-
cipal de Transporte e
Trânsito -
DEMUTRAN - a ins-
talação de semáforo
no cruzamento da Rua
Venezuela com a Av. Plínio Salgado, no Bair-
ro Bom Pastor / Vila Pinto.
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao De-
partamento Municipal de Transporte e Trânsi-
to – DEMUTRAN - que seja estudada a possi-
bilidade e tomadas as providências cabíveis
para a criação de uma linha de ônibus para aten-
der o Bairro São Miguel Arcanjo.

Dr. Guedes -
PTB
Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito e ao Secretário
Municipal de Obras e
Serviços Urbanos,
Luiz Roberto Pinto,
que seja efetuada com
urgência operação tapa buraco e melhorias na
pavimentação asfáltica da Avenida Professor
Carvalho, Bairro Moisés Semionato, que dá
acesso ao Bairro Jardim Ribeiro.

Joãozinho Enfermeiro - PSC

Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Departamento Muni-
cipal de Transporte e
Trânsito - Demutran -
que seja permitido o
estacionamento de ve-
ículos na Rua Silva
Bittencourt, próximo ao Colégio dos Santos
Anjos, Centro.
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos, que seja estudada a viabilidade e toma-
das as providências necessárias para que os
banheiros públicos localizados na Praça José
de Resende Paiva sejam adaptados para pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida
e para que sejam construidos banheiros públi-
cos acessíveis a todos os cidadãos no calça-
dão da Rua Wenceslau Braz.

Leonardo Ciacci - PP

Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal a lim-
peza de terreno, inclu-
indo poda de árvores
e manutenção em área
de preservação, além de capina em meio-fio
na Rua Dona Ambrosina, no Bairro Vila
Bueno.
* Solicitando ao Prefeito Municipal que man-
tenha o Ginásio Poliesportivo Targino
Fernandes Valias, conhecido como Melão-

zinho, mesmo sem a cobertura.

Marquinho da
Cooperativa -
PRB
Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal, à Se-
cretaria Municipal de Planejamento Urbano e
à Secretaria de Governo que envidem esfor-
ços junto à Diretoria da Caixa Econômica Fe-
deral para que seja instalada uma unidade
lotérica no Bairro Imaculada, próximo a Em-
presa Cooper Standard, situada na Av. Manuel
Vida, 1000.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Governo, as seguintes
informações sobre a SEMEL - Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer: Qual o valor desti-
nado anualmente à SEMEL? Como essa ver-
ba tem sido utilizada? Favor especificar os
gastos realizados.

Zacarias Piva - PP

Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Departamento Muni-
cipal de Transporte e
Trânsito –
DEMUTRAN, a im-
plantação de mão úni-
ca de direção e estacionamento em apenas um
dos lados da Rua Alice, no Bairro Vila Bueno.
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Esportes e Lazer que seja
realizado o plantio de grama em toda a exten-
são do campo de futebol no Estádio Sete de
Setembro.

Zilda da Silva - PSDB

Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal provi-
dências cabíveis, atra-
vés do Secretário Mu-
nicipal de Obras e Ser-
viços Urbanos para a
instalação de faixa de
pedestres, na altura do imóvel número 801, na
Rua Doutor José Bíscaro, no bairro Nossa Se-
nhora Aparecida.
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Saúde que seja
disponibilizado na rede do Sistema Único de
Saúde - SUS um médico Endócrino Pediatra.
Projeto de Lei:
* Apresentou o Projeto de Lei Nº 50/2017:
ALTERA A REDAÇÃO DO § 4º E ACRES-
CENTA § 5º AO ARTIGO 22 DA LEI MUNI-
CIPAL 3.680/2002.

Zué do Esporte - PODEMOS

Indicação:
* O vereador Zué do
Esporte apresentou
uma indicação, na Câ-
mara Municipal de
Varginha, solicitando
que seja instalada iluminação pública na qua-
dra esportiva da Avenida Alayde Ribeiro
Bueno, no bairro Sion. O pedido do vereador
foi encaminhado à Administração Municipal.

Apresentando fotografias do local, Zué
informou que no local já existem postes de ilu-
minação, sendo necessária apenas a instalação
elétrica. Ele disse que a indicação tem o obje-
tivo de atender às reivindicações dos morado-
res e usuários da quadra. “Colocar a ilumina-
ção nessa quadra é uma atitude simples, mas
que traz muitos benefícios, como a melhoria
da segurança, da saúde e da qualidade de vida
das pessoas que moram e frequentam aquela
região. Por isso peço que as medidas necessá-
rias sejam tomadas o mais breve possível”,
disse o vereador, ressaltando a importância do
pedido.
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SEMANA
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HOMENAGEM  AO

?

?

Áries 21/3 a 20/4 - Supere a emoção colocando-se acima dos
acontecimentos. Supere e relaxe.
Touro 21/4 a 20/5 - Seu forte magnetismo pessoal atrai simpa-
tia e bons fluidos. Sorria sempre.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Não estrague a semana, embora alguém
tente cortar seu barato. Benza-se.
Câncer 21/6 a 21/7 - Visite alguém que não vê há tempos. Pro-
cure voltar lá mais vezes.
Leão 22/7 a 22/8 - Não se deixe levar pelas más impressões ou
suposições infundadas. Cante.
Virgem 23/8 a 22/9 - Prepare-se para uma etapa que vai lhe
proporcionar estabilidade. Comemore.
Libra 23/9 a 22/10 - Mais ponderado pode articular ganhos extras
promissores. Corra atrás.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Não permita que opiniões alheias
interfiram em suas escolhas. Deixe pra lá.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Administre a emoção. Procure se har-
monizar com os contrários. Controle-se.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Mais atenção aos recados de Deus.
Busque apoio por perto. Olhe ao lado.
Aquário 21/01 a 19/2 - Não deixe passar o tempo. Deve agir
com desenvoltura e sagacidade. Seja rápido.
Peixes 20/02 a 20/03 - Pare de competir e comparar. É você
quem precisa reconhecer seu valor. Olhe isso!

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Carro que voa de verdade?
02 - Rei que usou a maior coroa?
03 - Mencione o doce mais gostoso?
04 - Ele faz tudo que a gente faz?
05 - O Papa comia quando pequenino?
06 - Mulher procura após o 3º marido?
07 - Existe entre a caneta e o papel?
08 - Bicho que só trabalha para rico?
09 -Tira a barrigada para tomar banho?
10 - Abre-se para depois tirar o couro?
Perguntas Culturais
11 - Pedra associada a Fernão Dias?
12 - Fazenda branca e forte de algodão?
13 - Patrono cívico da Nação Brasileira?
14 - Continente sem países constituídos?
15 - Sinal indicativo de fusão de vogais?
16 - Nome mais conhecido da Condessa d’Eu?
17 - Assunto do evangelista João, 2, 14-17?
18 - Bolsas fornecidas pelos supermercados?
19 - Palavra que designa perdão geral em política?
20 - Região brasileira com maior número de Estados?

RESPOSTA - 1- Carro-pipa; 2- Aquele mais cabeçudo; 3-
De leite (deleite); 4- O espelho; 5- Papinha; 6- Um quarto;
7- A tinta; 8- Bicho-da-seda; 9- Colchão de palha; 10- Moela
de aves; 11- Esmeralda; 12- Cretone; 13- Tiradentes; 14- An-
tártida; 15- Crase; 16- Princesa Isabel; 17- Expulsão dos ven-
dilhões do Templo; 18- Sacolas; 19- Anistia; 20- Nordeste.

?
?

* Casal de Velhinhos - Um casal de velhinhos está deitado na
cama. A esposa não está satisfeita com a distância que há entre
eles. Ela lembra: - Quando éramos jovens, você costumava se-
gurar a minha mão na cama.
Ele hesita e, depois de um breve momento, estica o braço e se-
gura a mão dela.
Ela não se dá por satisfeita. - Quando éramos jovens, você cos-
tumava ficar bem pertinho de mim.
Uma hesitação mais prolongada agora e, finalmente, resmun-
gando um pouco, ele vira o corpo com dificuldade e se aconche-
ga perto dela da melhor maneira possível.
Ela ainda insatisfeita: - Quando éramos jovens, você costumava
morder minha orelha.
Ele dá um longo suspiro, joga a coberta de lado e sai da cama.
Ela se sente ofendida e grita: - Onde você vai?
- Buscar a dentadura, véia chata!!!
* Maridão Biscateiro - Fato verídico - E aconteceu com aquele
distinto que, mesmo sendo casado, era chegado num biscate. Ao
voltar para casa, às 8h da noite, depois de um programa com
uma piranha, foi repreendido pela mulher, que falou:

- Vai tirar novamente o carro da garagem, que nós vamos levar
a mamãe à rodoviária, pois, seu ônibus sai dentro de meia hora.

O maridão biscateiro tirou o carro da garagem, botou a sogra
no banco de trás e a mulher na frente e se mandou para a rodo-
viária.

No caminho, a sogra, para ficar mais à vontade, tirou um sapa-
to que lhe apertava o pé.

No primeiro sinal, ele teve que frear o carro de repente e o
sapato da sogra, que estava atrás, deslizou para a frente.

Foi quando o marido, vendo aquele sapato de mulher debaixo
de suas pernas e pensando que fosse da piranha, não teve dúvi-
das. Abriu rapidamente o vidro, esperou o momento em que sua
mulher e sua sogra estavam distraídas e jogou o sapato fora.

Ao chegar no estacionamento da rodoviária e depois de cinco
minutos de procura, a sogra saiu com um pé descalço, garantin-
do que entrara no carro com os dois pés de sapato e o maridão
jurando que era mentira, que ela entrou calçando apenas um
sapato.

Moral da história: Marido biscateiro morre negando.

1- Rotina - Se você pensa que aliança é sinal de eternida-
de afetiva, você está enganado. A rotina é um dos fatores
que podem levar o casamento à falência. Não podemos,
jamais, esquecer que somos seres constantemente em trans-
formação psicológica, física e emocional. Assim sendo,
não permita que sua relação fique na rotina ou caia nela,
pois sem o poder da criatividade afetiva, o desenvolvi-
mento de seu casamento não será “E viveram felizes para
sempre”.
2- Falta de diálogo - Falar é uma função importante do
ser humano e precisa ser levada para o casamento. Não
significa, necessariamente, discutir relação, mas antes da
necessidade desse fator, a conversa e o diálogo precisam
ser construidos ainda durante o namoro. Esta construção
é feita por meio de falas que são, muitas vezes, silencia-
das neste período. Se você não possui este espaço em seu
relacionamento, construa-o para que no futuro não tenhas
problemas de diálogo.
3- Não dar a devida importância ao sexo - A sexualida-
de permite e propicia a intimidade necessária, a manuten-
ção da união. Cuidar de si mesmo, da aparência, da saúde,
revela um cuidado com o outro também. Depois do casa-
mento nada pode melhorar se, hoje, está ruim. Não acre-
dite que o casamento pode resolver problemas relaciona-
dos à sexualidade do casal. O que está ruim antes pode ser
pior depois. Antes de tudo, converse com seu parceiro para
poder melhorar o que você acredita que não anda bem.
Parceria sexual é importante durante todo o casamento,
pois depois de um período, muitas vezes, só amante re-
solve.
4- Excesso de Trabalho - Quando casamos temos que ter
em mente que naquele momento estaremos dividindo es-
paços, sonhos e fantasias no mesmo terreno. Assim sen-
do, pense bem quando o convidarem para um aumento de
salário e de trabalho também, pois alguém vai sair per-
dendo e pode ser você mesmo. Nem sempre dinheiro rea-
liza sonhos, ele pode ser uma grande poupança para pagar
o advogado na separação. As perdas são grandes: tempo e
vontade de fazer amor, dificuldade de conversar quando
chega em casa, trabalhos que são levados para casa em
vez de ter tempo para namorar, lanchar ou qualquer outra
coisa. Objetivos de casal são necessários na vida, mas não
podemos perder o foco que existe entre um casal, uma
relação que precisa ser alimentada diariamente.
5- Falta de atenção e afeto - Se não existir afeto entre os
parceiros é porque há um sério problema dentro de uma
relação. Afeto e carinho são essenciais em qualquer rela-
ção – todos precisam de um pouco, especialmente vindo
da pessoa amada. É preciso dar atenção ao parceiro, se
mostrar feliz quando ele ou ela chega em casa do traba-
lho, dar um abraço, acordá-lo com um beijo, fazer um ca-
rinho, um cafuné. Uma demonstração de carinho nunca é
demais e não faz mal a ninguém.
6- Ciúme - Um pouco de ciúme é tolerável, mas quando
chega a certo nível, como a necessidade de controlar o
parceiro, surgem as brigas desnecessárias, que deixam
ambos infelizes e desgastam. Se existem problemas com
ciúmes exagerados, procure um psicólogo para buscar uma
explicação dessa insegurança, que pode estar ligada até
mesmo a infância ou traumas em relacionamentos passa-
dos.
7- Guardar mágoa - Muitas vezes nem percebemos que
estamos magoados com algo que foi feito ou dito, e nosso
parceiro não entende que há algo errado em nosso com-
portamento. O melhor é trabalhar esse sentimento e saber
apagá-lo. Não saber perdoar o parceiro é um grande equí-
voco dentro de um relacionamento. Lembre-se sempre de
que ninguém é perfeito. Outra opção é conversar sobre a
mágoa, sem acusações. O perdão não deve ser instrumen-
to de uso corriqueiro, pois além de torná-lo banal, o seu
significado acaba se perdendo no meio do caminho.

Especialistas mostram os principais tropeços
que levam os casais a pedir o divórcio

7 pecados contra o casamento
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Está prevista para o início deste semestre, a última
audiência sobre o Plano Diretor coordenada pela Prefei-
tura de Varginha, que será aberta à participação popular.
Dessa vez, o objetivo será apresentar a proposta do proje-
to de Lei às autoridades, técnicos, organizações e mora-
dores locais, interessados em validar e contribuir com su-
gestões ao documento. Com a aprovação do projeto de
Lei por parte da sociedade, o novo Plano Diretor será en-
tregue à Câmara Municipal, para ser votado e oficializado
como Lei.

Em fase final, a revisão e estruturação do novo Plano
Diretor de Varginha vem sendo conduzida pela Prefeitura
de Varginha em parceria com a empresa Myr Projetos
Sustentáveis de Belo Horizonte desde o final de 2016. Para
acompanhar o tema, uma Comissão específica de servi-
dores Municipais foi instituída sob a coordenação-geral
do vice-prefeito Verdi Lucio Melo.

A partir do apoio institucional do atual Secretário de
Planejamento, José Manoel Ferreira, e da assessoria Téc-
nica da arquiteta urbanista Municipal, Flávia Zolini, o tra-
balho tem sido caracterizado pelo comprometimento dos
dirigentes, técnicos da Prefeitura e pela qualidade das in-
tervenções participativas realizadas pelas organizações
locais e, principalmente, pelo envolvimento da população
durante as audiências públicas e atividades desenvolvidas
ao longo do processo de reestruturação do Plano Diretor.

Sediada na Capital mineira, a Myr Projetos Sustentá-
veis é uma empresa especializada em planejamento urba-
no e territorial, reconhecida como referência em planeja-
mento sustentável no País, a partir de uma visão integrada
entre a cidade e o meio ambiente. Dirigida pelo arquiteto
e urbanista Sergio Myssior, a Myr Projetos recentemente
foi também responsável por concluir o trabalho de elabo-
ração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resídu-
os Sólidos de Belo Horizonte.

Disponível no Portal da Prefeitura de Varginha desde
o mês passado, a síntese do Diagnóstico desenvolvido para
subsidiar o novo Plano Diretor pode ser acessada por to-
dos e traz um mapeamento inédito a partir das caracterís-
ticas atuais da cidade e reúne dados como localização, meio
ambiente, população, ocupação territorial, saúde, educa-
ção, cultura, assistência social, segurança pública, sanea-
mento básico, mobilidade e economia. O documento, na
íntegra, contendo cerca de 400 páginas, estará em breve
acessível também pelo site da Administração Municipal.

Concluída a redação do projeto de Lei, a equipe do
Plano Diretor de Varginha seguirá com o trabalho de revi-
são da legislação urbanística em vigor no Município, se-
rão estudadas as normativas locais que envolvem o perí-
metro urbano; o uso do solo; o código de obras e postu-
ras; o meio ambiente e a mobilidade urbana. A perspecti-
va é que até o final deste ano, todas essas leis sejam avali-
adas, atualizadas e encaminhas para a Câmara Municipal.

Para Flávia Zolini, arquiteta e servidora efetiva da ad-
ministração Municipal “Varginha precisa urgentemente
compatibilizar sua legislação urbanística complementar
ao Estatuto da Cidade, pois, o desenvolvimento sustentá-
vel do Município está vinculado à leis que realmente re-
flitam a realidade das demandas atuais e atuem em con-
formidade com um planejamento legitimamente estabe-
lecido”.

Mais informações sobre o Plano Diretor de Varginha estão
disponíveis pelo endereço www.planodiretordevarginha.com.br,
ou no site da Prefeitura Municipal: www.varginha.mg.gov.br.

Dúvidas e sugestões podem se encaminhadas para:
planodiretor@varginha.mg.gov.br.

A Prefeitura ressalta que a participação da sociedade
de Varginha é peça fundamental para o sucesso da nova
versão do Plano Diretor da Cidade.
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Na segunda-feira, dia 17, foi comemorado o  aniversário do
Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social,
Professor Francisco Graça de Moura, que  recebeu carinhosa ho-
menagem de todos os servidores do órgão.

Também esteve na Sehad, em visita especial, a promotora de
Justiça, Doutora Deise Cristina Vieira, que, no ensejo, apresen-
tou as suas felicitações ao Professor Francisco Graça de Moura,
cuja obra conhece a décadas.

A ilustre e conceituada representante do Ministério Público de
Minas Gerais, portadora de grande sensibilidade social, colocou
à disposição da Sehad todo apoio da Promotoria da qual é titular,
para a viabilização dos projetos sociais do órgão e das institui-
ções parceiras, principalmente aqueles que visam a inclusão so-
cial, produtiva e cidadã da população em situação de
vulnerabilidade social e riscos social.

SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO
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Já estão em operação o Aterro Sanitário e a Coleta
Seletiva de Varginha. A inauguração do Aterro, admi-
nistrado pela Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (Copasa), foi no sábado, dia 1º de julho, no
próprio Aterro, localizado na Rodovia MG 157 – es-
trada rural que liga Varginha a Carmo da Cachoeira.
A data também marcou o início da Coleta Seletiva na
Cidade.

A solenidade foi prestigiada pela Presidente da
Copasa, Sinara Meireles, pelo Secretário Executivo
do Território Sul do Governo de Minas Gerais, Ercílio
Confort Lorena - representando o Governador
Pimentel, por prefeitos e vereadores da região como
Fabrício Simone (prefeito de Cambuquira) acompa-
nhado de Regina Lúcia Sá (Secretária de Cultura e
Meio Ambiente), Godofredo José Caldeira (prefeito
de Carmo da Cachoeira), Jorge Machado (vereador
de Três Corações e presidente da Associação Brasi-
leira de Câmaras Municipais – Abracam) e Maurício
Gadbem (presidente da Câmara Municipal de Três
Corações), Alexandre Augusto Moreira Santos,  (pre-
feito de Itamonte), , além de autoridades civis, milita-
res, de entidades ambientalistas e convidados.

Estiveram fazendo a cobertura jornalística da so-
lenidade de inauguração do Aterro Sanitário, além do
jornal impresso MINAS DO SUL, a TV VARGINHA
e a TV MINAS DO SUL - da Rede MINAS DO SUL
DE TVs - diretor Cordete Paulo, diretor e repórter El-
ton Reis e a cinegrafista Soraia.

Em entrevistas à TV
VARGINHA, o Gerente Re-
gional da Copasa, Marco
Aurélio, ressaltou a impor-
tância deste Aterro Sanitário,
e por ser o 1º Aterro Sanitá-

rio a ser administrado pela Copasa em Minas Gerais.
O Secretário de Meio

Ambiente de Varginha, Joa-
dylson Barra Ferreira, lem-
brou da luta para implantar
o Aterro Sanitário e ressal-
tou que “o Município, com

certeza, dá um grande passo para a preservação do
meio ambiente”. Ele agradeceu a parceria, ressaltan-
do o trabalho realizado pelo gerente Distrital da
Copasa, Marco Aurélio Ribeiro.

O presidente da Câmara
Municipal de Varginha, ve-
reador Zacarias Piva, decla-
rou que “uma Câmara de um
município tem que ter noção
de diferentes assuntos como
saneamento, saúde pública”

e finalizou afirmando: “acredito muito na Copasa”.
Gestor de projetos da

Copasa, o engenheiro Hélder
Pacelli garantiu que “o que
tiver de melhor técnica nes-
se setor será aplicado em
Varginha”.

O vice-prefeito Vérdi
Melo fez um agradecimento
especial a equipe da Copasa
de Varginha e Belo Horizon-
te, que se empenhou ao má-
ximo para viabilizar  a inau-

guração do aterro e declarou que “inauguramos um
novo tempo, pois, após muitas dificuldades, vence-
mos, e hoje Varginha possui o Aterro Sanitário”.

A presidente da Copasa,
Sinara Meireles, afirmou que
trabalhar com o lixo é muito
importante, pois, trata-se de
um produto, uma impressão
digital da sociedade sob o

aspecto ambiental, e a ação de saneamento é impor-
tante para o meio ambiente e para a saúde pública.
Ela colocou a Companhia à disposição dos municípi-
os. “Apontem sempre as dificuldades para aprimorar-
mos e temos que operar com absoluta competência
porque foi difícil chegar até aqui, mas é muito rápido

Inauguração do Aterro Sanitário
pela Prefeitura de Varginha e a Copasa

para perder tudo”, declarou.
Por sua vez, o prefeito Antônio Silva lembrou que

foram várias viagens, inclu-
sive para outros Estados em
busca do que há de mais
moderno; foram também
muitas dificuldades, porém,
não houve desânimo em mo-

mento algum. Antônio Silva enumerou uma série de
providências que estão sendo tomadas paralelamente
ao funcionamento do Aterro como a desapropriação
de área para a Associação dos Catadores de Lixo, reu-
niões com os caçambeiros, cadastros com empresári-
os que produzem lixo industrial, dentre outras.

“Agradeço a Câmara Municipal que agiu com ab-
soluta responsabilidade e todos os responsáveis por
esse marco, pois, Varginha, que já é referência em ou-
tras áreas para o Estado e para o País, agora também
passa a ser referência na destinação do lixo e na pre-
servação ambiental”, finalizou.

A Presidente da Copasa e o Prefeito de Varginha
foram homenageados com um quadro com a fotogra-
fia do Aterro.

Logo após, as mais de uma centena de pessoas pre-
sentes na inauguração puderem assistir de perto como
o lixo de Varginha passa a ser tratado no Aterro Sani-
tário. Três caminhões, após a pesagem, despejaram o
lixo e as máquinas pesadas fizeram a sequência do tra-
tamento.

Graça Moura
é

homenageado
pelos

servidores
da

SEHAD


