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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.
Agora é só divulgar para os seus amigos baixarem.

A TV VARGINHA já está no ar!

No FaceBook:
TV MINAS DO SUL   TV VARGINHA

No YouyTube
TV MINAS DO SUL   TV VARGINHA

www.tvvarginha.com.br
Ou acesse Grátis pelo Aplicativo da TV MINAS DO SUL.
Basta entrar no Googleplay ou Playstore no seu Celular
e digitar TV MINAS DO SUL e baixar.
Agora é só divulgar para seus amigos baixarem.
A TV MINAS DO SUL já está no ar!

www.tvminasdosul.com.br

A Edição 736  do Jornal MINAS DO SUL
foi lida por  21.503 Leitores

e suas páginas folheadas  104.071 vezes
* Registro da PAPER4WEB   Publisher’s Social Media

A REDE de TV MINAS DO SUL já está com
seus Aplicativos - Grátis - para Celular para a
TV VARGINHA, TV MINAS DO SUL, TV
BELO HORIZONTE, TV ELÓI MENDES, TV
CAMPOS GERAIS e TV DORENSE (Boa Es-
perança).

Basta entrar no GooglePlay ou PlayStore no seu
Celular e digitar a TV que você quer ver e baixar.

Agora é só divulgar para seus amigos baixarem.
As TVs já estão no ar as 24 horas do dia, os 7

dias da semana, os 365 dias do ano, com uma pro-
gramação variada e distinta para cada TV.

Leitor, dê uma olhada nas TVs e lá você já vai
encontrar em Vídeos uma série de eventos cuja co-
bertura jornalística foi feita pela nossa equipe de
jornalismo (Reportagem Elton Reis e Diretor de
Jornalismo Cordete Paulo), além de uma série do
programa Viola do Brasil - produção e apresenta-
ção Elton Reis, na nossa co-irmã TV GRAVA.

Estamos definindo e breve estará implantada, mas
já se encontra em período experimental, a Progra-
mação diária - 24 horas - e semanal, todos os dias
da semana.

Você Leitor, além de ver a TV de sua preferên-
cia, da REDE de TVs MINAS DO SUL no seu Ce-
lular onde você estiver, também pode acessar as
TVs pelo Facebook e pelo YouTube, e até na sua

Smart TV em sua casa
ou escritório, bem como
pelo seu SmartFhone.

Nas próximas edições
do Jornal MINAS DO
SUL Impresso estarei
disponibilizando mais
informações sobre a
Rede de TVs MINAS
DO SUL. (35)

3222-6046
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* Consultoria

* Contabilidade

CRC 7363 MG

Rua Alberto Cabre  539  Vila Pinto
VARGNHAE-mail

valimconsultoria@yahoo.com.br
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Alunos da Escola do Legislativo de
Varginha vencem Concurso

Nacional da Câmara dos Deputados

Da esquerda para a direita: O presidente da Câmara, Zacarias Piva, Israel,
Everton, o secretário da Mesa Diretora, vereador Dudu Ottoni e o diretor da

Escola do Legislativo, Robson Almeida
Pág. 3

Prefeitura disponibiliza
gratuitamente Barracão
para descarte de Pneus
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Prefeitura investe na manutenção
das estradas rurais Pág. 5

PALAVRA DO VEREADOR:
A VOZ E A VEZ DO POVO

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NAS

REUNIÕES DA CÂMARA DE VARGINHA

 Governador Fernando
Pimentel
entrega

Academias
ao ar
livre e
defende que usinas da
Cemig

continuem
com o
Estado
Pág. 7

Governo investiu R$ 6,3 milhões de emendas
parlamentares para aquisição dos equipamentos.
Durante solenidade, Fernando Pimentel alertou

para risco de alta nas tarifas de eletricidade

> Cordete Paulo   WatsApp (35)  9. 9989-6039  E-mail: cordete@bol.com.br
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O campeonato de futebol
Amador de Varginha - Bairrão
2017, chega à decisão final neste
fim de semana, dias 19 e 20, sá-
bado e domingo, no campo da
Semel, prometendo um grande es-
petáculo para a torcida.

No sábado, dia 19, a festa co-
meça as 13h com a apresentação
do futebol Juvenil da Semel
(Botafogo x Barcelona); às 14h
Mirim (Botafogo x Barcelona) e
às 15h a disputa do terceiro e quar-
to lugar entre as equipes do NAV
e Inter.

No domingo, dia 20, a festa
começa cedinho no campo da
Semel, às 8h com a partida da
equipe Mirim da Semel (AVE e
Vila Flamengo); 9h do Juvenil

Bairrão 2017 chega ao
final esta semana: sábado
dia 19 e  domingo dia 20

(Real Canaã x Roma) e às 10h30
a grande final entre as equipes do
São Sebastião e São José.

Este ano o Campeonato, que
faz uma homenagem ao famoso
jogador de futebol Buzuca, que
atuou no Flamengo de Varginha e
também no Rodoviário; ex-funci-
onário da Semel, reúne 20 equi-
pes de diversas regiões de Vargi-
nha, promovendo a integração dos
bairros.

Um campeonato tradicional
do Município que, ao longo dos
anos, vem revelando talentos no
futebol Amador.

A SEMEL convida a todos
para participarem dessa grande
festa do futebol Municipal - a en-
trada é gratuita.

As inscrições para a Rota de Sabor Gourmet Edição 2017 já estão
abertas. O evento gastronômico Regional oferece ao público descon-
tos em pratos especialmente montados. Restaurantes e bares de seis
cidades do Sul de Minas poderão participar dessa edição, sendo elas:
Varginha, Elói Mendes, Paraguaçu, Machado, Três Corações e Três
Pontas.

Neste ano, o Rota do Sabor Gourmet acontece entre 11 a 30 de
setembro. Os estabelecimentos interessados deverão se inscrever até
o dia 23 de agosto, presencialmente na sede da WEspanha ou no
SEHAV ou através do e-mail: atendimento@wespanha.com.br.

A taxa de inscrição promocional para os participantes que se ca-
dastrarem até o dia 18 de agosto é no valor de R$100,00, mas, são
limitadas. Após esse período, a taxa passa para R$450,00 para não
associado do SEHAV (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Ali-
mentação de Varginha) ou R$250,00 para associados do Sindicato com
a mensalidade em dia. Associados que não estejam com as mensalida-
des em dia pagarão o valor de não associado. A taxa será cobrada no
ato da inscrição em pagamento único, à vista.

Os bares e restaurantes inscritos podem escolher entre três tipos
de combo: prato + bebida; prato + sobremesa; prato + bebida + sobre-
mesa. Vale lembrar que cada participante só pode inscrever um combo
e que seu valor deve ter um desconto de 15% a 40% durante as sema-
nas do evento.

Na edição anterior foram 22 estabelecimentos participantes. O Rota
do Sabor Gourmet é uma realização e produção do SEHAV (Sindica-
to Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha) e
WEspanha Comunicação Inteligente. A Edição 2017 conta com o apoio
da Rádio Itatiaia, EPTV, Sebrae e Senac.

Sobre o Rota do Sabor Gourmet - O Rota do Sabor Gourmet é o
evento regional que encerra o Festival Gourmet de Varginha. É o úni-
co no segundo semestre e o mais abrangente. Ele oferece ao público a
oportunidade da degustação de combos especialmente montados para
a ocasião e que representem a especialidade da casa a preços diferen-
ciados.

Inscrições:
WEspanha: Rua Marajós, 787 - bairro Resende, Varginha
SEHAV: Avenida Rio Branco, 288 B - Centro, Varginha
atendimento@wespanha.com.br

Estão
abertas as

inscrições para o
Rota do Sabor Gourmet

wwwwwwwwwwwwwww.janilton.com.br.janilton.com.br.janilton.com.br.janilton.com.br.janilton.com.br
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A Cemig alerta seus con-
sumidores para que fiquem atentos
contra golpes de pessoas mal inten-
cionadas que estariam utilizando o
nome da Companhia para extorquir
clientes, utilizando informações
falsas a respeito de problemas no
medidor de energia e outras ques-
tões de relacionamento entre Em-
presa e cliente. O caso mais recen-
te foi registrado na cidade de Ser-
rania.

De acordo com o gerente de Ges-
tão e Controle da Medição e das
Perdas Comerciais da Distribuição
da Cemig, Marco Antônio de
Almeida, ninguém está autorizado
a solicitar talões de cheque, infor-
mações bancárias, realizar cobran-
ças por quaisquer serviços realiza-
dos, ou a receber valores a título
de débitos, bem como vender pro-
dutos em nome da Empresa. “To-
das as cobranças da Empresa são
realizadas via fatura de energia elé-
trica ou documento emitido pela
Cemig, e recebidas nos agentes ar-
recadadores credenciados”, afirma
o Gerente.

Marco Antonio ressalta, ainda,
que, caso os consumidores passem
por situações semelhantes, eles de-
vem entrar em contato com a Em-
presa pelos canais de atendimento
e procurar as autoridades compe-
tentes do seu município.

“Em caso de dúvida, o consumi-
dor deve procurar por uma Agên-
cia ou Posto de Atendimento da
Cemig de sua cidade ou ligar para
o Fale com a Cemig, pelo telefone
116. A Cemig orienta ainda que seja
registrado Boletim de Ocorrência
nesses casos, para que a polícia
possa investigá-los”, destaca Mar-
co Antônio de Almeida.

Cemig alerta
para golpes

contra
consumidores no

Sul de Minas

A partir da primeira semana de
setembro, a Prefeitura de Vargi-
nha, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, passará a ofe-
recer o teste rápido de Sífilis, HIV
e Hepatites B e C nas Unidades
Básicas de Saúde dos bairros Bar-
celona, Caic II, Vila Mendes, Pi-
nheiros e Canaã, com a necessi-
dade de agendamento.

Atualmente estes  testes  são
oferecidas na Policlínica Central
onde são aplicadas pela enfermei-
ra Verônica, através de agenda-
mento. A mudança de data, de
agosto para a primeira semana de
setembro, se deve a necessidade
de prazo maior para adequação
dos espaços e das equipes respon-
sáveis.

Prefeitura de
Varginha

amplia oferta
de testes

rápidos a partir
de setembro em

cinco UBSs
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Os alunos Israel Mateus Melo Oliveira e Everton Fonseca
Nunes, participantes dos projetos da Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Varginha, foram dois dos oito representan-
tes de Minas Gerais vencedores do Projeto Parlamento Jovem
Brasileiro. Eles concorreram com cerca de 400 propostas envia-
das por estudantes de todo o Estado.

O concurso, realizado desde 2009 pela Câmara dos Deputa-
dos, consiste na participação de jovens do Ensino Médio, que
criam projetos-de-lei que podem fazer a diferença na vida dos
brasileiros.

Israel tem 19 anos e apresentou um projeto sobre o incentivo
ao reaproveitamento dos resíduos da construção civil. Já Everton,
de 17 anos, abordou a preservação do cerrado como bioma Brasi-
leiro. A premiação oferecida pela Câmara dos Deputados é uma
viagem a Brasília, onde os alunos passarão uma semana. Nesse
período, eles participarão de atividades na Câmara, onde irão
defender suas ideias, que poderão virar lei em todo o território
Nacional.

“É uma grande satisfação de ver os alunos da Escola do
Legislativo serem premiados nacionalmente. Isto demonstra a
competência e dedicação de cada um em nossas atividades. Para
participarem do projeto não faltou incentivo e estudo, que mostra
que nosso trabalho tem dado resultados concretos. Desde sua cri-
ação em 2009 é a primeira vez que jovens de Varginha são seleci-
onados e vencem este concurso”, comentou o diretor da Escola
do Legislativo da Câmara de Varginha, Robson Almeida.

O presidente da Câmara, vereador Zacarias Piva, recebeu os
alunos, os parabenizou e fez questão que eles fossem apresenta-
dos durante a sessão ordinária de segunda-feira (14/08). “É um
orgulho imenso para nós termos esses alunos como representan-
tes de Varginha lá na Câmara dos Deputados. É como se tivésse-
mos dois jovens deputados federais representando nossa cidade
em âmbito Nacional, neste projeto do Parlamento Jovem Brasi-
leiro. Continuaremos a dar todo o apoio para que eles ainda se-
jam mais vitoriosos nessa empreitada”, disse Piva. Todos os ve-
readores presentes parabenizaram Israel e Everton e desejaram
boa sorte.

Os dois embarcam para Brasília no dia 24 de setembro.

Alunos da Escola do
Legislativo de Varginha

vencem Concurso
Nacional da Câmara

dos Deputados

Da esquerda para a direita: O presidente da Câmara, Zacarias
Piva, Israel, Everton, o secretário da Mesa Diretora, vereador Dudu
Ottoni e o diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida

A Jornada Mineira do Patrimônio Cultural é um projeto desen-
volvido pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais,
por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artísti-
co de Minas Gerais - IEPHA/MG e tem por finalidade mobilizar
municípios, entidades e agentes culturais em torno do objetivo
de estimular e desenvolver atividades que sensibilizem a socie-
dade para a promoção, valorização e preservação do patrimônio
cultural.

Realizada bienalmente nos anos ímpares, a Jornada incentiva
o desenvolvimento de diferentes atividades como exposições,
seminários, cursos e oficinas, edição de livros e outras publica-
ções, festivais de arte e cultura, bem como ações educativas des-
tinadas a diferentes públicos e faixas etárias, relacionadas sem-
pre com a preservação e a promoção do patrimônio cultural.

Em Varginha, a Prefeitura Municipal de Varginha, a Funda-
ção Cultural do Município de Varginha e o Conselho Deliberativo
Municipal do Patrimônio Cultural elaboraram diversas ativida-
des para essa 6ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural.

Entre os dias 21 e 25 de agosto, no
Foyer Aurélia Rubião do Theatro Muni-
cipal Capitólio, acontecerá uma exposi-
ção denominada “Cenários e Olhares:
Varginha e seu patrimônio sob novos
ângulos”. Com o objetivo de instigar
novos olhares, ampliar o conhecimento
da população sobre seu patrimônio em
suas mais diversas expressões, a expo-
sição apresentará fotografias e documen-
tos históricos inéditos da cidade de
Varginha. A mostra será composta por

fotografias, documentos, banners e textos que revelam a cidade e
seu patrimônio, bem como a história do cotidiano e a comunica-
ção escrita no início do século XX. A ação pretende promover a
valorização do patrimônio cultural local, instigar o interesse e a
participação da comunidade para a preservação do patrimônio
material e imaterial do município.

No dia 26 será realizado um evento musical Banda na Estação,
na Antiga Estação Ferroviária. O evento
contará com a apresentação de banda de
concerto com a participação de alunos e
professores do Conservatório de Músi-
ca de Varginha e diversos solistas con-
vidados. A ação tem como objetivo res-
gatar, apoiar e fomentar o interesse pela
música tradicionalmente tocada pelas
bandas de coreto, bem como levar cul-
tura e entretenimento artístico à popula-
ção e gradativamente ocupar os espaços
públicos com movimentos culturais.

O concerto será composto por 30 instrumentistas de sopro
como: flautas, clarinetes, trompetes, saxofones e trombones. O
repertório será elaborado abrangendo compositores mineiros que
se dedicaram à composição instrumental para bandas de música.

Nos dias 29 e 30 de agosto haverão visitas guiadas ao prédio
da Antiga Estação Ferroviária de Varginha, voltadas para a co-
munidade escolar, que objetivam promover a construção de sig-
nificados e novos olhares sobre o patrimônio da cidade. A ação
contará com uma mostra de fotografias históricas, textos, objetos
ferroviários com relatos e memórias de um ex-funcionário da Rede
Ferroviária Federal S.A. – RFFSA sobre seu ofício. A ação tem o
intuito de compartilhar com os educadores e alunos o importante
patrimônio cultural de nossa cidade, a necessidade de conservá-
lo e o prazer de contemplá-lo.

Fundação Cultural de Varginha
realiza 6ª Jornada Mineira do

Patrimônio Cultural

Prosseguindo com as atividades cultu-
rais 2017, a Associação Artística Janet
Finatti promoveu na quinta feira (17/08)
mais uma atividade cultural na Casa da
Cultura Nico Vidal com a apresentação do
espetáculo infantil “Dona Baratinha quer
Casar”, para os alunos da Escola Sossego
da Mamãe e público em geral.

Além das apresentações deste clássico
da literatura infantil, estão programadas até
novembro, oficinas de desenho, teatro e
artesanato, sessão de cinema e feiras de
artesanato. A última atividade será realiza-
da na praça do ET.

Fundada em 2005, a Associação Artísti-
ca Janet Finatti agrega em seu quadro de
associados poetas, músicos, artesãos,
teatrólogos, cineastas, dançarinos, direto-
res teatrais, atores, atrizes, artistas plásti-
cos, desenhistas, cartunistas, manequins,
modelos,  e outras manifestações culturais.
Trata-se de uma entidade de caráter bene-
ficente, educacional, assistencial, cultural,
filantrópico   sem fins lucrativos.

Atualmente a Associação Janet Finatti
atua junto à comunidade, desenvolvendo
trabalhos de promoção humana, de bem
estar, visando beneficiar aos carentes de
recursos, ocupando o tempo ocioso de pes-
soas que necessitam de cultura.

Os principais atendidos com a associa-
ção são crianças, jovens e terceira idade da
comunidade que participam ativamente de
aulas valorizando a autoestima, podendo
assim descobrir que são capazes e criati-
vos. A vantagem de participar de oficinas
de arte é a possibilidade de conhecer de
perto outras culturas e trabalhos, além do
intercâmbio uns com os outros.

A principal meta da Associação Artísti-
ca Janet Finatti é valorizar a cultura em
todas as suas manifestações e categorias,
para isso alcançar o nosso maior objetivo
que é a integração, a troca de informações
e principalmente a formação de público.

A realização do projeto tem o apoio da
Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Pre-
feitura Municipal de Varginha, Fundação
Cultural e patrocínio das empresas MTN
Assessoria Aduaneira e Instituto Vargi-
nhense de Ultrassonografia.

Associação Janet
Finatti realiza

projeto na Casa da
Cultura Nico Vidal

A Escola Municipal Domingos Ribeiro
de Rezende promoveu na última sexta, 11,
uma gincana em comemoração ao Dia do
Estudante. As atividades ocorreram no gi-
násio do VTC e contaram com a presença
dos alunos do 5º ao 9º ano da escola.

Os participantes se dividiram em duas
equipes e realizaram provas de caráter es-
portivo e cultural. Houve também uma
prova solidária em prol da arrecadação de
donativos para a Conferência Vicentina
Santa Edwirges, que oferece apoio às fa-
mílias carentes, e a Associação Vida Viva,
que dá assistência aos pacientes
oncológicos.

Qualquer tipo de doação é bem vinda.
Quem quiser contribuir pode entrar em
contato pelo telefone 3690-2900.

E.M. Domingos Ribeiro de Rezende
promove gincana em comemoração ao

Dia do Estudante

Na manhã da sexta-feira (4/08), o even-
to contou com a presença de prefeitos, se-
cretários e vereadores dos 93 municípios
que fazem parte do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas – CISSUL/SAMU. O Presidente
da Câmara, vereador Zacarias Piva, parti-
cipou da inauguração.

Durante a solenidade, acompanhado do
Assessor Jurídico, Guilherme Maia, e do
coordenador Médico, José Sérgio Tavela
Júnior, Zacarias Piva conheceu as depen-
dências do SAMU e na Central de Atendi-
mento teve a oportunidade de conversar
com as equipes de plantão e conhecer como
funciona a logística de atendimento das
ocorrências.

“Nós temos aqui em Varginha a base do
maior SAMU do Brasil. Fiquei surpreso
positivamente em conhecer as instalações
e o trabalho que é desenvolvido pelos pro-
fissionais que atuam para salvar vidas em
toda a região. Infelizmente muita gente des-

Inauguração da nova Base do SAMU  em Varginha

conhece esse trabalho”, destacou Zacarias.
Na ocasião, o Vereador manifestou ain-

da o apoio da Câmara de Varginha nas
ações que visam conscientizar a popula-
ção, principalmente as crianças e jovens
sobre os prejuízos causados pelos trotes
telefônicos ao telefone 192.

“Através dos projetos Câmara nas Es-
colas, Câmara nas Empresas e Escola do
Legislativo eu acredito que a Câmara po-
derá contribuir positivamente como parcei-
ra do SAMU no objetivo de esclarecer e
criar um vínculo positivo entre o serviço e
o público, principalmente crianças e jo-
vens”, finalizou.
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HOMENAGEM  AO
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* 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.

?
?

* Maridão Biscateiro - Fato verídico - E aconteceu
com aquele distinto que, mesmo sendo casado, era che-
gado num biscate. Ao voltar para casa, às 8h da noite,
depois de um programa com uma piranha, foi repreen-
dido 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 man-
dou para a rodoviária.

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

No primeiro sinal, ele teve que frear o carro de repen-
te 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 pira-
nha, não teve dúvidas. Abriu rapidamente o vidro, espe-
rou 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, garantindo 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.

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA...............
MESMOMESMOMESMOMESMOMESMO     SEMSEMSEMSEMSEM     ESTESTESTESTESTARARARARAR

SENDOSENDOSENDOSENDOSENDO     FILMADOFILMADOFILMADOFILMADOFILMADO

SEMANA
20_a_26  AGOSTO

2017
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!

A Prefeitura de Varginha, por meio das Secretarias
Municipais de Saúde e de Meio Ambiente, orienta a toda
população quanto ao descarte correto de pneus inservíveis.

De acordo com José Donizete de Souza, coordenador
Setor Vigilância Ambiental, a disposição dos pneus deve-
rá ocorrer em galpão próprio do Município ou através da
devolução ao fornecedor ou fabricante. Para que ocorra a
entrega no galpão da Prefeitura, o responsável deverá pre-
encher formulário próprio na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, na Rua Presidente Antônio Carlos nº 356, Cen-
tro.

“Todo processo ocorrerá gratuitamente, sendo de res-
ponsabilidade do solicitante a entrega e descarga dos pneus
que deverão estar totalmente secos, em data e hora
agendadas pela Secretaria”, explica José Donizete.

Segundo ele, apesar da redução significava dos casos
de Dengue em Varginha, parte da minoria da população
não tem contribuído para limpeza e saúde do Município.
“São toneladas de entulhos de construção, lixo e centenas
de pneus recolhidos em terrenos baldios de nossa cida-
de”.

Sendo assim, o Serviço de Fiscalização estará atuando
junto a comunidade, afim de coibir o descarte de lixo,
entulhos e pneus em locais impróprios, tais como praças,
parques, logradouros públicos e em terreno baldio, faça
sua parte.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones: (35)
3690-2230 - Combate à Dengue e Vigilância Ambiental

Prefeitura de Varginha disponibiliza
gratuitamente Barracão para descarte de Pneus

(Secretaria de Saúde) e (35) 3690-2311- Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente.

Evite multas. Mantenha a Cidade limpa, pois, as do-
enças arbovirais podem matar quem você mais ama!

Na oportunidade, também conheceram a Fundação
Alegria e ficaram encantados com o projeto social manti-
do pela empresa e que atende cerca de 200 crianças

Mais uma edição do Câmara nas Empresas foi realiza-
da na quarta-feira (9/08). Desta vez, os vereadores visita-
ram a Fermavi, que está instalada em Varginha há cerca
de 30 anos e emprega aproximadamente 160 pessoas di-
retamente.

O presidente da Câmara, vereador Zacarias Piva, acom-
panhado dos vereadores: Buiú do Ônibus, Carlúcio Me-
cânico, Delegado Celso Ávila, Dudu Ottoni, Joãozinho
Enfermeiro (que também é funcionário da Fermavi) e Leo-
nardo Ciacci, participaram, primeiramente, de uma expla-
nação sobre a empresa. O gerente administrativo, Edmilson
Cazelato, contou a história da Fermavi e explicou como
ela se tornou a principal fábrica Nacional de derivados de
manganês.

Além de comercializar seus produtos no Brasil, a
Fermavi exporta sua fabricação para 16 de países. São mais
de quatro mil toneladas de produtos vendidos mensalmente
para a América do Norte, Europa e outros continentes. A
especialidade são os compostos de manganês, que são uti-
lizados na nutrição animal, nutrição vegetal, indústria de
fertilizantes e tratamento de água.

“Sentimos muito orgulhosos por saber que essa em-
presa leva o nome de nosso Município mundo afora.
Varginha é referência em vários setores e, com certeza, ter
a Fermavi aqui engrandece ainda mais nossa cidade e nossa
gente. Foi uma visita muito positiva e que cumpriu o ob-
jetivo de mostrar aos vereadores como as empresas de
nossa cidade são importantes”, ressaltou Zacarias Piva.

Trabalho Social
Após conhecer toda a estrutura da empresa e almoça-

rem no refeitório, os vereadores foram conhecer “a meni-
na dos olhos” da empresa, a Fundação Alegria. Localiza-
da ao lado do setor Administrativo da Fermavi, a funda-
ção atende cerca de 200 crianças nos períodos da manhã e
da tarde.

Quando foi criada, a fundação oferecia apenas aulas
de reforço escolar para filhos de colaboradores da empre-
sa e outros interessados. Hoje, os alunos têm um acompa-
nhamento diferenciado, com nutricionista, psicóloga, den-
tista, além de receberem uniforme, material escolar, al-
moço e lanches.

“Acreditamos que nossa função não é só vir na cidade
e ganhar dinheiro, precisamos fazer diferença nas vidas
das pessoas, melhorando o que podemos melhorar. Por
isso criamos a fundação e investimos na educação, que é
o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. A Funda-
ção Alegria e seus alunos nos enchem de alegria”, disse o
proprietário da empresa, Sr. Fernando Fernandes.

Vereadores visitam a Fermavi em mais uma
edição do ‘Câmara nas Empresas’

Câmara nas Escolas
Sabendo da importância desse projeto pioneiro da

Fermavi, a Câmara também realizou uma edição extraor-
dinária do Projeto Câmara nas Escolas. O presidente do
Legislativo, Zacarias Piva e os vereadores Dudu Ottoni,
Joãozinho Enfermeiro e Leonardo Ciacci visitaram a es-
cola e conversaram com os alunos. “A Coleção Câmara
nas Escolas, com cartilhas educativas de vários temas, está
sendo distribuída para vocês. Com isso, esperamos con-
tribuir para o crescimento pessoal, profissional e humano
de vocês. As crianças de hoje são o nosso futuro e daqui
podemos ter grandes líderes que se destacarão por fazer
bem ao nosso povo. Plantamos hoje uma sementinha e
esperamos colher muitos bons frutos”, concluiu Piva.



O Centro Pop de Varginha é uma uni-
dade pública de referência para o atendimen-
to de pessoas adultas que utilizam as ruas
como espaço de moradia e/ou sobrevivên-
cia. O local conta com salas para atendimen-
to individual e coletivo dos usuários, ofere-
cendo condições para guarda de seus per-
tences, higiene pessoal, banheiros masculi-
no e feminino, alimentação e lavanderia.

Dentre os atendimentos especializados
ofertados pela equipe do Centro Pop desta-
ca-se o atendimento psicológico em peque-
nos grupos, desenvolvido pelo Psicólogo
Geovane Freire de Melo. O grupo é desen-
volvido semanalmente através de acolhi-
mento, reflexões e discussões tendo como
fundamentos a Abordagem Humanista-Exis-
tencial.

Cada grupo, com duração de 1 hora e
meia, visa propiciar um ambiente onde são
compartilhadas as experiências pessoais dos
usuários na sua interação com a cidade, com
a família e com as instituições nas quais es-
tão inseridos, ou necessitam ser inseridos, e
um dos focos é despertar a demanda dos usu-
ários para romper com ciclo da dependên-
cia química e aceitar os diversos tratamen-
tos disponíveis na rede parceira, pois, que
muitos se acostumam “a viver dos farelos”,
como diz o Psicólogo.

As histórias e depoimentos compartilha-
dos surpreendem os profissionais e estagiá-
rios envolvidos, revelando que por detrás de
toda a situação aparente, reside uma Pessoa
com potencial a ser desenvolvido.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, está realizando a manutenção cons-
tante das estradas rurais do Município. Desde o início do
ano houve um trabalho constante de alargamento das vias,
poda aérea, abertura de bocas de lobo e construção de ba-
cias de contenção, além de reforma e substituição de mata-
burros.

As máquinas e equipe estão atuando em importantes
regiões do Município, garantindo o tráfego normal de ve-
ículos e facilitando o escoamento da produção agrícola.
Exemplo, o alargamento da estrada dos Martins e reparo
na região da Fazenda Remanso. “Trata-se, também, de um
trabalho de prevenção para o período das chuvas”, diz o
Secretário de Agricultura, Marcos Foresti.

Prefeitura investe
na manutenção das

estradas rurais

CENTRO POP de Varginha oferta
Atendimento em Grupo por Psicólogo
como Estratégia de Recuperação de

Pessoas em Situação de Rua
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Fotos modificadas para preservar a identidade e o sigilo dos
participantes. Os Psicólogos Roberto Gouveia e Geovane Melo
com as estagiárias Carla Oliveira e Marcela Rosa durante um

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

Buiú do Ônibus – PODEMOS
Indicações:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal e ao Secretário
Municipal de Obras
e Serviços Urbanos
para que sejam rea-
lizadas as seguintes
melhorias na sede da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer (Semel), localizada na
Avenida Boa Vista, 220, no Bairro Boa Vis-
ta: Melhorias na iluminação pública no
campo de futebol; Cobertura da quadra
poliesportiva; Reforma do tatame.

* Solicitando ao Prefeito Municipal
e ao Departamento Municipal de Transpor-
te e Trânsito (Demutran) para que seja
verificada a viabilidade e tomadas as pro-
vidências cabíveis para a ampliação do nú-
mero de ônibus novos com elevador utili-
zados pela Autotrans para o Transporte Co-
letivo Urbano.

Carlos Costa – PMDB
Indicações:

* Solicitando
ao Prefeito Municipal
e ao Comandante da
Guarda Civil Munici-
pal de Varginha, ces-
são de uso em caráter
temporário da pequena guarita localizada na
Avenida Rio Branco aos detentores de ponto
de táxi desta localidade.

* Solicitando ao Prefeito Municipal, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos, ao chefe do Departamento Municipal
de Transporte e Trânsito – Demutran, ao Che-
fe do Setor de Transporte Coletivo de Varginha
e ao Gerente da empresa Turilessa – Autotrans
que o ônibus que faz a Linha 17 – Bairro
Rezende via Clube Olímpico Rio Verde, desça
a Rua Projetada 1 e suba a Rua Projetada 2
(Rua Luciano Cardoso de Assis no Residencial
Rio Verde) e que seja construido um ponto de
ônibus no cruzamento destas duas ruas.

Carlúcio Mecânico - SD
Indicações:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal e ao Departa-
mento Municipal de
Transporte e Trânsi-
to (Demutran) para que sejam implantadas
medidas de contenção de velocidade no
cruzamento da Rua Ruth de Carvalho com
a Avenida José Elias de Oliveira, no Sion.

* Solicitando ao Prefeito Municipal
e ao Departamento Municipal de Transpor-
te e Trânsito (Demutran) para que sejam
realizados estudos de viabilidade e toma-
das as providências necessárias para a im-
plantação de vaga para carga e descarga,
na Rua Wenceslau Brás, centro, nas imedi-
ações do imóvel número 129.

Dudu Ottoni - PTB
Indicações:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal, ao Secretário
Municipal de Gover-
no e ao Secretário
Municipal de Obras
e Serviços Urbanos,
para que determine
operação tapa buraco na Rua Joaquim Ba-
tista Alves, próximo ao imóvel de número
26, no Bairro Vila Verde.

* Solicitando ao Prefeito Municipal,
ao Secretário Municipal de Governo e ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, para que providencie a constru-
ção de uma rotatória e instalação de placas

de sinalização na Avenida dos Tachos, pró-
ximo à entrada do Bairro Sete de Outubro.

Dr. Guedes - PTB
Indicação:

* Solicitando
ao Prefeito e ao Se-
cretário Municipal
de Obras e Serviços
Urbanos, Sr. Luiz
Roberto Pinto para
que seja realizada
operação tapa bura-
cos e melhorias na sinalização em toda a
extensão da Avenida Aristides Paiva, no
bairro Vila Paiva.

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicação:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal e ao Departa-
mento Municipal de
Transporte e Trânsi-
to (Demutran) que
seja estudada a pos-
sibilidade e tomadas
as providências cabíveis para a mudança
do ponto de ônibus localizado na Avenida
Dom Othon Motta próximo ao número 80
para as proximidades do número 110, no
Bairro Jardim Sion.
Requerimento:

* Solicitando ao Prefeito Municipal
informações sobre as disposições
estabelecidas pelo SESMT - Serviço Es-
pecializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho na Prefeitura Mu-
nicipal: Como está sendo realizado o Pro-
grama de Prevenção de Riscos Ambientais
- PPRA? O Programa de controle de saúde
ocupacional - PCMSO está sendo realiza-
do? Estão sendo realizados os
monitoramentos do PPRA? Estão sendo re-
alizados os exames de acordo com o PPRA
nas áreas insalubres? Os exames estão sen-
do feitos de acordo com sua função de tra-
balho. Os atestados de saúde ocupacional
estão em dia?

Dr. Alencar Faleiros - PSDB
Indicações:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal a implantação do
programa WI-FI na
cidade de Varginha,
oferecendo internet
gratuita e de qualida-
de em todas as pra-
ças, bem como em
equipamentos públi-
cos como bibliotecas, centros culturais, uni-
dades básicas de saúde, pontos turísticos,
terminal rodoviário entre outros.

* Solicitando ao Prefeito Municipal
e ao Secretário Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos, a realização de limpeza e
desentupimento de bueiro localizado na
Rua José Reis Bueno, próximo ao imóvel
de número 80, no Bairro Nova Damasco.

Leonardo Ciacci - PP
Indicações:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal que sejam toma-
das providências ne-
cessárias através da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos - SOSUB, para a construção de
bueiro na Rua José Luiz Maia, próximo ao
imóvel de número 220, no Bairro Nossa
Senhora das Graças III.

* Solicitando ao Prefeito Municipal
estudos para incluir no Plano Diretor o
cabeamento subterrâneo na construção dos
novos loteamentos e, de forma gradativa,
nos bairros já existentes.

Marquinho
da Cooperativa - PRB
Indicações:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal a instalação de
água na Praça Moa-
cir Elisei, no Bairro
Jardim Corcetti.

* Solicitando ao Prefeito Municipal
a pintura de sinalização de “PARE” na Ave-
nida Domingos Conde, no Bairro São Se-
bastião, em frente à mercearia N. S.
Aparecida.

Zacarias Piva - PP
Requerimento:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal através do Secre-
tário Municipal de
Saúde, as seguintes
informações sobre o
vírus Influenza A/
H1N1 e seus subtipos: Pode o Secretário
de Saúde dizer se houve óbito na cidade de
Varginha proveniente desse vírus? O paci-
ente que comparecer à Unidade de Pronto
Atendimento – UPA ou aos Postos de Saú-
de com os sintomas de qualquer tipo da
Influenza A são submetidos imediatamen-
te aos exames laboratoriais para confirma-
ção do diagnóstico?

Zilda da Silva - PSDB
Indicação:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal estudos e im-
plantação de medi-
das que visem à or-
ganização do trânsi-
to e melhorias na si-
nalização na Rua Professora Helena Reis,
principalmente na esquina com a Rua
Brasília e na rotatória.
Requerimento:

* Solicitando ao Chefe da Polícia
Civil de Minas Gerais, as seguintes infor-
mações sobre o funcionamento da Delega-
cia especializada nos crimes praticados
contra a Mulher em Varginha: Existe pre-
visão para que essa delegacia especializa-
da volte a funcionar no município? Em caso
afirmativo, qual o prazo para que seja de-
signada uma Delegada para assumi-la?
Caso negativo, qual o motivo para esta de-
cisão?

Zué do Esporte – PODEMOS
Indicação:

* Solicitando
ao Prefeito Munici-
pal e ao Secretário
Municipal de Obras
e Serviços Urbanos
para que seja anali-
sada a viabilidade e tomadas as providên-
cias cabíveis para a disponibilização de
uma verba de vinte mil reais para implan-
tação de grama esmeralda e refletores no
campo de futebol society da Escola Muni-
cipal Dr. Jacy de Figueiredo - CAIC I, no
Bairro Imaculada Conceição.
Requerimento:

* Solicitando ao Prefeito Municipal
e ao Secretário Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos as seguintes informações

sobre a implantação de medidas que visam
a organização do trânsito na Avenida An-
tônio da Silva Neto, no Bairro Primavera,
próximo à Escola Estadual Professora Sel-
ma Aparecida Bastos Martins: Por que as
medidas indicadas ainda não foram reali-
zadas? Existe previsão para a realização
desse serviço? Quando esse serviço será
realizado?

Pastor Fausto - PR
Indicação:
O vereador Pastor
Fausto apresentou
uma indicação, na Câ-
mara Municipal de
Varginha, pedindo
melhorias no bairro
Vila Floresta. O docu-
mento, encaminhado
ao Prefeito e ao Secretário de Serviços e Obras
Urbanos, solicita a pintura da sinalização ho-
rizontal e vertical  do bairro, instalação de pla-
cas com limite de velocidade e de indicação
de área escolar ao redor da Escola Estadual
Irmão Mário Esdras e a instalação de uma fai-
xa elevada de pedestres na Rua Cel. Veneran-
do Pereira.

Dr. Claudio Abreu – PTB
Requerimento:
O vereador Cláudio
Abreu questionou o
Executivo Municipal
de Varginha, através
de Requerimento, so-
licitando informações
sobre projetos de implantação de ciclovias no
Município.
Segundo o vereador, as informações contidas
em uma reportagem dão conta de que a ciclovia
teria seis quilômetros de extensão, indo dos
Campos Elíseos, nas proximidades da Coope-
rativa de Café Minasul, até a Avenida Celina
Ottoni, próximo à empresa Fertipar. O impasse
estaria com relação à retirada ou não dos tri-
lhos pela FCA, o que não impediria a execu-
ção do projeto.
“Todavia, é público e notório que alguns mo-
radores questionam a construção da ciclovia
sobre trilhos de trem e gostariam que  a ferro-
via fosse preservada, por isso solicito essas in-
formações, para poder responder aos questiona-
mentos que tenho recebido sobre o assunto”,
disse o vereador.

Delegado Celso Ávila - PSB
Requerimento:
O vereador Delegado
Celso Ávila apresen-
tou um requerimento,
na Câmara Municipal
de Varginha, solici-
tando ao Prefeito e ao
secretário de Obras e
Serviços Urbanos informações sobre o descarte
de resíduos de construção civil no Município.
    No documento, o vereador questiona se a
Prefeitura dispõe de uma área para o descarte
desses materiais ou se existe uma empresa
terceirizada para prestar esse tipo de serviço.
Se as áreas destinadas ao descarte são licenci-
adas e se um percentual do que é descartado é
encaminhado para a reciclagem. Delegado Cel-
so Ávila também deseja saber se existe a
chance dos resíduos estarem sendo descarta-
dos em vias públicas, terrenos e o prejuízo que
isso traz à população varginhense, no que diz
respeito a doenças e proliferação de insetos.
Levando em consideração a oferta de empre-
go e o estimulo à concorrência, o vereador tam-
bém quer saber sobre a possibilidade da Pre-
feitura oferecer um local para instalação de
uma cooperativa de reciclagem na cidade.
“A coleta e o descarte adequado dos resíduos
sólidos configuram um serviço público essen-
cial aos habitantes da cidade, seja feita a car-
go da Administração Municipal ou através de
empresa especializada, contratada para essa fi-
nalidade.
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O governador Fernando Pimentel ofi-
cializou na quarta-feira (9/8), no auditório
JK, na Cidade Administrativa, a doação de
296 unidades de academias ao ar livre, que
serão instaladas em 196 municípios minei-
ros.  Ao todo, foram investidos R$ 6,3 mi-
lhões por meio de emendas parlamentares
para a doação dos equipamentos e compra
de kits de material esportivo.

Fernando Pimentel destacou em seu
discurso a importância da parceria com os
deputados estaduais para conseguir aten-
der à população em todas os Territórios de
Desenvolvimento. “Essa é a verdadeira de-
mocracia. Porque você faz de forma trans-
parente, utilizando o orçamento público
com o melhor propósito, que é ajudar os
municípios. Esta entrega aqui hoje simbo-
liza o enfrentamento da crise pelos minei-
ros e pelas mineiras. Não é mérito de nin-
guém individualmente, mas é mérito de
todos nós. Minas está enfrentando a crise e
está ajudando o Brasil a sair dela”, afirmou.

Fernando Pimentel ainda destacou o
clima de harmonia entre os Poderes, que
está permitindo ao Estado avançar nas po-
líticas públicas. Pimentel destacou, por
exemplo, a entrega de ambulâncias no iní-
cio da semana e a realização dos Fóruns
Regionais. “Nós conseguimos estabelecer
em Minas Gerais - e isso é mérito de todos
nós, não é do Governo nem do Governa-
dor - um ambiente de harmonia entre os
poderes. Então, temos de valorizar a de-
mocracia, porque se hoje se as coisas estão
complicadas, o caminho para simplificar e
para sair da crise necessariamente passa
pela democracia, pela atividade política,
pela representação popular. Temos de va-
lorizar quem tem voto”, disse.

CEMIG
Em seu discurso, Fernando Pimentel

ressaltou a luta do Governo para manter a
concessão do uso das usinas de Jaguara,
São Simão e Miranda pela Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig). Na
terça-feira, (8/8), o Governador esteve, jun-
tamente com o presidente da Assembleia
Legislativa, Adalclever Lopes, além de de-
putados estaduais e lideranças mineiras, em
Brasília, para uma audiência com o minis-
tro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Dias Toffoli, responsável pelo processo que
a Cemig move contra a União.

“Essas usinas, juntas, significam 50%
da geração de energia da Cemig e nós
estamos correndo o risco de perdê-las, por-
que o Governo Federal entendeu que não
pode prorrogar o prazo da concessão para
a Cemig. A União quer tomar as usinas e
fazer um leilão. Isso vai ter um impacto
terrível na economia mineira, porque não
é só perder a operação das usinas que hoje
a Cemig faz, é pior do que isso, pois, o in-
vestidor que comprar vai ressarcir o custo
na conta de luz. Então, esse preço vai ser
repassado para a tarifa de energia elétrica

 Governador Fernando Pimentel
entrega academias ao ar livre e
defende que usinas da Cemig

continuem com o Estado

Governo investiu R$ 6,3 milhões de emendas parlamentares para
aquisição dos equipamentos. Durante solenidade, Fernando Pimentel

alertou para risco de alta nas tarifas de eletricidade

que os mineiros e mineiras pagam, e que
pode ficar três vezes mais cara”, afirmou.

O julgamento do caso no STF está mar-
cado para o dia 22 de agosto. “A gente tem
esperança de paralisar esse processo de lei-
lão e negociar com a União a permanência
dessas usinas com a Cemig. É uma luta que
hoje é de todos os mineiros”, finalizou.

Anúncios
Durante o evento, também foram assi-

nados três despachos governamentais. O
primeiro deles determina à Secretaria de
Estado de Esportes que capacite os muni-
cípios e demais interessados quanto à lei
do programa Minas Esportiva Incentivo ao
Esporte. Outro despacho determina o re-
passe de R$ 800 mil para o investimento
no programa.

Os kits de material esportivo entregues
às prefeituras, também durante o evento,
são compostos por jogos de camisa e cole-
tes; bolas de futebol de campo, futsal e
vôlei; redes para futebol de campo, futsal,
vôlei e troféus. No total, foram empenha-
dos R$ 1.005.000,00 em emendas parla-
mentares para esta primeira entrega. So-
mando-se as academias e os kits, 280 mu-
nicípios foram contemplados, sendo 272
prefeituras e oito entidades.

Academias
A instalação das academias ao ar livre

nos municípios mineiros tem como objeti-
vo oferecer à população locais de ativida-
des esportivas e práticas corporais acessí-
veis. No conjunto de equipamentos de gi-
nástica, estão simuladores de caminhada,
esqui e cavalgada, além de bancos para
exercícios para as pernas e braços. Módulos
com sete equipamentos e uma placa de ori-
entação estão em instalação nos 17 Terri-
tórios de Desenvolvimento, por meio de
convênios e termos de doação do Governo
de Minas Gerais, através das secretarias de
Estado de Governo e de Esportes, com as
prefeituras.

Presenças
Também participaram da cerimônia os

secretários de Estado de Governo, Odair
Cunha; de Desenvolvimento e Integração
do Norte e Nordeste de Minas Gerais,
Epaminondas Pires de Miranda; de Agri-
cultura Pecuária e Abastecimento, Pedro
Leitão; Extraordinário de Desenvolvimen-
to Integrado e Fóruns Regionais, Wadson
Ribeiro.

Além do presidente da Assembleia
Legislativa, Adalclever Lopes, também par-
ticiparam os deputados Rogério Correia,
Celinho do Sinttrocel, Márcio Santiago,
Fábio Avelar, Nozinho, Geraldo Pimenta,
Tadeu Martins Leite, Geisa Teixeira, Isauro
Calais, Cristiano Silveira, André Quintão,
Glaycon Franco, Anselmo José Domingos,
Doutor Jean Freire, Elismar Prado, Duarte
Bechir, Emidinho Madeira, Carlos
Henrique, Bosco.
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Prazo termina no dia 15 de setembro.
Podem participar produtores dos municí-
pios mineiros, com amostras de café Ará-
bica, tipo 2 para melhor, colhidas neste ano.

Os cafeicultores interessados em parti-
cipar do Concurso de Qualidade dos Cafés
de Minas Gerais de 2017 já podem fazer as
inscrições. A competição é a maior do País
e está em sua 14ª edição. São esperados cer-
ca de 2 mil concorrentes.

Podem participar produtores dos mu-
nicípios mineiros, com amostras de café
Arábica, tipo 2 para melhor, colhidas neste
ano. As amostras concorrentes devem ser
entregues nos escritórios da Emater-MG do
município onde o café foi produzido até o
dia 15 de setembro, quando também será
preenchida a ficha de inscrição.

O regulamento completo do concurso
pode ser acessado no site da Emater-MG:
www.emater.mg.gov.br.  A inscrição é gra-
tuita. O resultado do concurso será anunci-
ado em novembro ou dezembro, em Belo
Horizonte.

A competição é promovida pelo Gover-
no de Minas Gerais, por meio da Emater-
MG e da Secretaria de Agricultura Pecuá-
ria e Abastecimento de Minas Gerais
(Seapa),  em parceria com a Universidade
Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do Sul
de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensi-
no Pesquisa e Extensão (Faepe).

Categorias
O Concurso de Qualidade dos Cafés de

Minas Gerais tem duas categorias. A pri-
meira é a Café Natural. Neste sistema, o
café recém-colhido, após passar por um
processo de lavagem, é levado para secar.
A outra categoria é a do Café Cereja Des-
cascado, Despolpado ou Desmucilado. Es-
tes tipos de café são lavados e há uma se-
paração dos frutos verdes e secos dos fru-
tos maduros. Depois, eles passam por um
descascador para só depois seguir para se-
cagem.

No caso dos cafés despolpados e des-
mucilados, há ainda fase onde o produto
passa por um tanque de fermentação. Cada
produtor pode participar com apenas uma
amostra em cada categoria. “Este ano es-
tendemos um pouco o prazo de entrega das
amostras para permitir que cafés de regi-
ões mais altas possam ter mais condições
de participação, já que a colheita nestes

Abertas as inscrições
para o Concurso de

Qualidade dos Cafés de
Minas Gerais de 2017

locais termina mais tarde”, explica o coor-
denador técnico estadual da Emater-MG,
Bernardino Cangussu.

Análises
Os cafés concorrentes irão passar por

análises físicas e sensoriais feitas por uma
comissão julgadora formada por, no míni-
mo, dez classificadores e degustadores de
café. As amostras com nota sensorial infe-
rior a 80 pontos, de acordo com as normas
da Associação Americana de Cafés Espe-
ciais (SCAA), serão desclassificadas.

A produção dos cafés participantes tam-
bém passará por uma avaliação socioambi-
ental. Eles serão pontuados em quesitos
como a proteção de nascentes da proprie-
dade, preservação de mata ciliar dos cur-
sos d'água, entre vários outros.

“Outra novidade este ano é que o con-
curso está atrelado ao programa de
mapeamento de café, do Governo de Mi-
nas Gerais. As amostras servirão para fa-
zer o mapeamento da qualidade.  Será uma
importante ferramenta no Estado para sa-
ber onde este café de qualidade está sendo
produzido”, informa o coordenador da
Emater-MG.

Premiação
Os vencedores do concurso irão rece-

ber um certificado da organização do even-
to. Outras premiações estão previstas.  “As-
sim como no ano passado, vamos lançar
um edital para permitir que empresas pos-
sam patrocinar as premiações dos produ-
tores”, explica Bernardino Cangussu.

No ano passado, os vencedores do con-
curso ganharam uma viagem patrocinada
pela Atlantica Coffee para conhecer o pro-
cesso de produção de café na Colômbia. A
empresa também comprou pelo menos 10
sacas de café (60kg) dos 24 cafés finalistas,
por um preço de US$ 800 a saca.

Concurso de 2016
No ano passado, 1.853 amostras parti-

ciparam da competição. Na categoria Na-
tural, o prêmio de campeão estadual foi para
o café do produtor André Souza Lima Cam-
pos, do município de Presidente Olegário,
no Cerrado Mineiro.  Já na categoria Cere-
ja Descascado, o troféu de campeão esta-
dual foi entregue a Aarão Ferreira, de
Lajinha, na região Matas de Minas.

Circuito liga Santuário Estadual Nossa Se-
nhora da Piedade, em Caeté, ao Santuário Na-
cional de Aparecida, em São Paulo, passando
por 32 municípios mineiros

Minas Gerais traz em sua bagagem uma
cultura religiosa muito forte.  As peregrinações
e as festas religiosas fazem parte do calendário
de várias cidades mineiras e são as principais
responsáveis por movimentar o turismo religi-
oso no Estado. Agora, essa história tricentenária
de fé e religiosidade será celebrada entre os dias
1º a 3 de setembro, durante a abertura do II Salão
Nacional do Turismo Religioso, com o lança-
mento oficial do Caminho Religioso da Estra-
da Real (CRER), em Caeté.

Durante o evento, será realizada a Romaria
550, que liga o Santuário Estadual Nossa Se-
nhora da Piedade, localizado em Caeté, ao San-
tuário Nacional de Aparecida, em São Paulo,
passando por 32 municípios mineiros e seis
paulistas, num percurso de mais de mil quilô-
metros. O nome Romaria 550 é uma referência

Minas Gerais lança maior rota
de turismo religioso do Brasil

aos 250 anos de peregrinação a Piedade e aos
300 anos de peregrinação a Aparecida.

Dados da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) apontam que 8,1 milhões
das viagens domésticas no Brasil são motiva-
das pela fé. “Por meio do Caminho Religioso
da Estrada Real, os peregrinos poderão conhe-
cer nosso estado não apenas pelas experiências
de fé, mas também em suas mais variadas for-
mas, como gastronomia, história e cultura”,
completa Faria.
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O prefeito Antônio Silva, acompanhado de sua filha Mariana, aluna
do 8º período do curso de Psicologia da Unifenas, visitou a nova sede
da Oásis - Organização de Assistência e Serviços Integrados aos Sujei-
tos com Necessidades Especiais, na Rua João Leite Alvarenga, Vila
Verônica. A visita foi uma retribuição ao convite feito pela direção da
Instituição por ocasião da inauguração da sede própria, oportunidade
em que não pode estar presente devido a compromissos anteriormente
agendados.

“Fizemos questão de retribuir a gentileza e vir conhecer as novas
instalações da Oasis, parceira da nossa Administração, sempre pres-
tando relevantes serviços através do atendimento a crianças, adoles-
centes e idosos especiais de nossa cidade, em tempo integral, de forma
coletiva e individual, planejada e gratuita”, disse o Prefeito.

A Oasis foi inaugurada em 8 de março de 1998, por um grupo de
colegas das áreas de assistência social, saúde e educação, funcionando
na residência de Celma Figueiredo Vilela. Hoje, tem sua sede própria
dotada de infraestrutura necessária aos relevantes serviços prestados a
comunidade varginhense.

Antônio Silva e sua filha Mariana
visitam novas instalações da  Oásis

Almoço Empresarial no Unis
O vice-prefeito Vérdi Melo representou a Prefeitura na XII Reunião do Conselho

Empresarial do Sul de Minas – CESUL, na Cidade Universitária do UNIS, que
contou com a presença do  economista chefe responsável pelo Departamento Eco-
nômico da Sul América, Newton Rosa, que discutiu sobre o Mercado Financeiro, e
o Presidente do Sicoob Credicom, Garibalde Mortoza, que falou sobre a importân-
cia do Cooperativismo.

O vice-prefeito Vérdi Melo participou, no auditório da Unifal, da solenidade de
abertura da 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde, uma realização do
Conselho Municipal de Saúde de Varginha, Secretaria Municipal de Saúde e o Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Com o tema “Vigilância em Saúde: Direito, Conquis-
tas e defesa de um SUS Público de Qualidade, a conferência  teve por finalidade
apresentar   propostas e diretrizes para a formulação da Política Nacional de Vigi-
lância em Saúde e o fortalecimento de ações de Promoção e Proteção à Saúde.

O vice-prefeito Vérdi Melo participou no Teatro Mestrinho, da solenidade de aber-
tura do IV Congresso de Contabilidade do Sul de Minas que reuniu profissionais da
área e universitários, interessados em adquirir e atualizar seus conhecimentos atra-
vés de palestras e debates, os participantes conquistam pontos para o Programa de
Educação Profissional Continuada - PEPC,  sistema que os profissionais de contabi-
lidade precisam acompanhar.

“Para nós é uma grande honra participar de um evento como este, com o propósito
de agregar conhecimento e de proporcionar aos participantes a  oportunidade de se
atualizarem das novidades no setor. Como contador que sou sei o quanto é importan-
te  este intercambio de informações. Por isso só temos de cumprimentar seus
organizadores e palestrantes”,  disse Verdi.

O vice-prefeito Vérdi Melo participou da inauguração oficial da sede da Oásis -
Organização de Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades
Especiais, localizada na Rua João Leite Alvarenga, Vila Verônica. Inaugurada em 08
de março de 1998, por um grupo de colegas das áreas de assistência social, saúde e
educação, funcionando na residência de Celma Figueiredo Viela, a entidade benefi-
cente, voltada ao atendimento a crianças, adolescentes e idosos especiais, em tempo
integral, de forma coletiva e individual, planejada e  gratuita, hoje tem sua sede
própria, dotada de infraestrutura necessária aos relevantes serviços prestados a co-
munidade varginhense.

“O trabalho social realizado pela Oásis torna o município mais inclusivo e solidá-
rio. Um exemplo a ser seguido. Queremos nesta oportunidade parabenizar a toda
equipe responsável por este brilhante trabalho, e também aos parceiros que acredi-
tam na Oásis”, disse Vérdi.

Vérdi participa de importantes eventos em Varginha

Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Varginha

Abertura do Congresso de Contabilidade do Sul de Minas

Inauguração da sede da Oásis

Empresas e pessoas físicas podem quitar seus débitos de ICMS, IPVA e Licenciamento, 
ITCD e outras taxas, com até 100% de desconto sobre multas e juros. E quem está em 
dia com o Estado receberá bônus em pagamentos futuros.
Acesse agora e faça tudo pela Internet:


