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TV VARGINHA TV MINAS DO SUL

Para ver a TV VARGINHA e a TV MINAS DO SUL
Acesse pelo Aplicativo Grátis

da TV VARGINHA ou da TV MINAS DO SUL.
Basta entrar no PlayStore ou GooglePlay no seu

Celular e digitar TV VARGINHA ou REDE MINAS DO
SUL e baixar. Agora é só compartilhar e divulgar para

os seus amigos baixarem. A TV VARGINHA e a TV
MINAS DO SUL já estão no ar as 24 horas do Dia, os

7 dias da Semana, os 360 dias do Ano.
Você também assiste as TVs VARGINHA

e MINAS DO SUL pelo Tablet e pela Smart Tv

A TV VARGINHA
teve 38.713 visualizações

de 2 a 12 de Outubro de 2017

Eu, Cordete Paulo, e Elton Reis, agradecemos a Pre-
feitura de Varginha - prefeito Antonio Silva, vice Vérdi
e secretário de Turismo Barry Charlles, ao presidente
da Câmara, Zacarias Piva e vereadores, e ao comércio
local por proporcionar à TV VARGINHA apresentar o
seu lançamento oficial nas comemorações dos 135 Anos
da Varginha.

Agradecimento de Elton Reis, “por me proporcio-
narem apresentar e realizar esse lindo evento Carava-
na Viola do Brasil nas comemorações do aniversário
de 135 Anos dessa cidade que amamos. Agradeço em

No dia 29 de setembro
aconteceu a cerimônia de pos-
se da nova diretoria da Asso-
ciação Médica de Varginha
(AMV). A solenidade aconte-
ceu na sede da Instituição e foi
prestigiada por diversas auto-
ridades, entre elas a Diretora
de Mobilização do Sindicato
dos Médicos de Minas Gerais,
Dra. Ariete Domingues de
Araújo, o vice-prefeito de
Varginha, Verdi Lucio Melo,
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Zacarias Piva, o secre-
tário de Saúde, Mário de Car-
valho Terra, além de outras
personalidades, representantes
da imprensa, dentre eles
Cordete Paulo de Oliveira - di-
retor do jornal impresso e
online MINAS DO SUL e di-
retor de Jornalismo da TV
VARGINHA, TV MINAS DO
SUL e TV BELO HORIZON-
TE, o jornalista J.Júnior, mé-
dicos associados à AMV e fa-

A área externa da Rodo-
viária de Varginha, local
onde circulam os ônibus,
recebeu oito novos postes
para intensificar a ilumina-
ção. A iniciativa do Secre-
tário de Indústria, Pedro
Gazzola, se deu a fim de
proporcionar maior segu-
rança aos usuários.

A Secretaria de Turismo
e Comércio de Varginha -
Secretário Barry Charles
falando à TV VARGINHA,
vem revitalizando o Termi-
nal Rodoviário que, a cada
dia, fica mais atrativo à po-
pulação. O local já conta
com novos restaurantes,
lanchonetes, lojas e pastela-
ria.

"A administração do Ter-
minal vem recebendo inú-
meros elogios da população
no quesito limpeza e orga-
nização", falou o Secretário

Rodoviária de Varginha
recebe nova iluminação

na área externa

Dr. Adrian toma
posse como novo

Presidente
da Associação

Médica de Varginha

miliares. Dr. Alberto Severo de
Paiva Filho passou a presidên-
cia da entidade para o médico
reumatologista, Dr. Adrian
Nogueira Bueno, que ficará no
cargo durante o triênio 2017-
2020.

Dr. Alberto Severo, que
deixa a Presidência e assume
o cargo de diretor de
Patrimônio na nova gestão,
saudou a todos os presentes e
declarou se sentir com o de-
ver cumprido e muito honra-
do em ter dirigido a AMV de

2014 a 2017.
Também fez referência ao

vice-presidente Dr. Fernando
Eugênio Pires do Prado, que
faleceu em agosto de 2015,
enfatizando o grande legado
que ele deixou. Dr. Alberto de-
sejou sucesso à nova Direto-
ria e citou o ex-presidente da
AMV, Dr. Mário Frota, “Ins-
tala teu moinho que Deus te
dará o vento”.

Em seu discurso de posse
como presidente eleito, Dr.
Adrian agradeceu a confiança
e o apoio de todos, além de
reafirmar o compromisso de
manter a boa atuação que a
Associação Médica de
Varginha vem representando
ao longo dos anos. “Assumo
um mandato com o compro-
misso de me dedicar e traba-
lhar em prol de nossos associ-
ados e de toda a classe médica
por extensão, da mesma for-
ma que fiz e ainda faço pelo
Sindicato dos Médicos em
Varginha agregando a classe
ao poder público, privado,
pensando sempre no final que
é a população. Teremos uma
gestão participativa, com aten-
ção a palestras e eventos cien-
tíficos que assegurem educa-
ção continuada, sempre em
prol da valorização de todos os
nossos profissionais. Também
teremos muitos eventos recre-
ativos buscando a integração
da classe, buscando motivá-los
a cada vez mais se aproxima-
rem e congregarem conosco na
AMV”, afirmou o médico.

“Faremos uma gestão de
diálogo com os poderes cons-
tituídos e com todas as insti-
tuições que nos cercam, sem-
pre com o objetivo de fortale-
cer a categoria, elevando sem-
pre o nome da Associação Mé-
dica de Varginha. Que estes
três próximos anos tragam
avanços e que nossa gestão
consiga trazer para a associa-
ção um crescimento expressi-
vo, para a entidade e para toda
a classe que ela representa”,
disse o presidente eleito e ora
empossado Dr. Adrian.

Após a cerimônia de pos-
se, foi servido um coquetel
para todos os convidados.
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especial ao meu parceiro na
Rede de TV MINAS DO
SUL, Cordete Paulo de Oli-
veira”.

Agradecemos ao nosso
amigo Tilim Telões, ao Som
D2, ao técnico Renato e par-
ceiros pelo empenho e tra-
balho. O nosso ‘Obrigado’,
de coração, aos artistas da
Caravana Viola do Brasil.

Foi show!
Veja na TV VARGINHA,

às 20h30 dos sábados, as gra-
vações, no Programa Viola
do Brasil.

de Turismo, Barry Charles.
A Prefeitura de Varginha

ainda está instalando postes
de iluminação pública na

Pista de Skate, perto da Ro-
doviária, na creche Novo
Mundo e na Rua José To-
mas Lara - Parque Rinaldi.

Elton Reis canta e apresenta o show Caravana Viola do Brasil - da TV GRAVA

Pág. 6

No domingo - dia 8 de outubro - das 19 às 22 horas, aconteceu na Concha
Acústica Mariângela Calil Conde, em Varginha, o show sertanejo

“Caravana Viola do Brasil” - do programa a nível de Brasil da TV GRAVA,
oportunidade em que se fez o lançamento oficial da TV VARGINHA.

Caravana Viola do Brasil
fez a festa do

Aniversário de Varginha

Caravana Viola do Brasil
fez a festa do

Aniversário de Varginha

Aumento da
violência leva

Deputado a Ilicínea
na próxima quintaPág. 2
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Machado recebe o Cam-
peonato Estadual de
Fanfarras e Bandas de Mi-
nas Gerais neste sábado, dia
15 de outubro. A realização
da Federação de Fanfarras e
Bandas do Estado de Minas
Gerais (Ffabemg), em par-
ceria com a Secretaria de
Cultura da prefeitura de Ma-
chado e da Fanfarra Dom
Pedro (Fadope).

Pela primeira vez na his-
tória da Federação Estadu-
al, o município de Macha-
do é sede do evento que se-
leciona bandas e fanfarras
para a fase Nacional.

O evento começa às 9
horas da manhã, na Praça
Antônio Carlos, com aber-
tura da Banda Marcial da
Corporação Musical União
de Machado. Participam da
competição 15 corporações
vindas de diversos municí-
pios de Minas Gerais.

Bandas e Fanfarras vin-
das de Caldas, Botelhos,
Poços de Caldas, Machado

Machado recebe Campeonato
Estadual de Fanfarras e Bandas

(Fadope), Santos Dumont,
Juiz de Fora, Chiador, Além
Paraíba, Planura, São Geral-
do, Arceburgo, Palmeiral,
Belo Horizonte e Ewbank
da Câmara disputam o títu-
lo Estadual, que dá o passe
para o campeonato Nacio-
nal. O Campeonato Nacio-
nal será realizado em Reci-
fe (PE). Aproximadamente
mil pessoas estarão em Ma-
chado amanhã, integrantes
das corporações musicais
vindas de diversas partes de
Minas Gerais.

“Estamos recolocando
Machado na rota Estadual
de grandes eventos e acon-
tecimentos culturais. A par-
ceria com empresas, comér-
cio local e instituições edu-
cacionais, como o Instituto
Federal e as escolas estadu-
ais Iracema Rodrigues e
Dom Pedro, foi de funda-
mental importância para
viabilizar a logística deste
grande acontecimento”, re-
lata o secretário municipal
de cultura, João Alexandre
Moura.

Aumento da violência
leva Deputado a Ilicínea

na próxima quinta
Aumento da violência

leva deputado a Ilicínea,
aqui no Sul de Minas, na
próxima quinta-feira (19/
10) para Audiência da Co-
missão de Segurança Públi-
ca da ALMG (Assembléia
Legislativa de Minas Ge-
rais)  para debater crimi-
nalidade naquela cidade.

A Audiência acontece na
quinta-feira (19/10/17), às
9h30, na Câmara Municipal
de Ilicínea (Av. XV de No-
vembro, 365 - Jardim Pri-
mavera).

Aumento da violência,
assaltos e tráfico de drogas
motivam reunião em Ilicí-
nea. Assim, com o objetivo
de debater os altos índices
de criminalidade em Ilicí-
nea, a Comissão de Segu-
rança Pública vai realizar
esta audiência no Municí-
pio. A reunião foi solicitada
pelo deputado Dilzon Melo
(PTB).

De acordo com informa-
ções do gabinete do Depu-
tado, a realização da audi-
ência atende a uma solicita-
ção do prefeito da cidade,
Edvaldo Belinelli, para dis-
cutir o contexto violento no
qual se insere o Município,
além de ouvir as reivindica-
ções da população.

No último ato violento
registrado naquela cidade,
em setembro deste ano, um
policial militar foi morto à
queima-roupa em uma casa
lotérica, durante o dia. O
suspeito do crime, que tam-
bém foi morto posterior-

mente em uma abordagem
policial, teria envolvimento
com o tráfico de drogas,
outro problema enfrentado
pelo Município.

Ainda, segundo o gabi-
nete do deputado Dilzon
Melo, assaltos à mão arma-
da também tem acontecido
na cidade, como o ocorrido
em novembro de 2016, em
uma mercearia, que culmi-
nou na morte de uma jovem
de 16 anos.

O fato de a cidade ser
cortada pela rodovia BR-
265 e o efetivo policial in-
suficiente são outros fatores
que preocupam as autorida-
des locais e que contribuiri-
am para o aumento da crimi-
nalidade em Ilicínea.

Foram convidados para
a reunião o prefeito de
Ilicínea, Edvaldo Belinelli;
o secretário de Estado de
Administração Prisional,

Francisco Kupidlowski; o
juiz da 2ª Vara Cível Crimi-
nal e de Infância e Juventu-
de da Comarca de Boa Es-
perança, Ricardo Acayaba
Vieira, entre outros.

“ONG Escola em Ação”
promove ação solidária

Aconteceu na sexta-fei-
ra, 9/10, o encerramento de
uma das etapas do projeto
“ONG Escola em Ação”, da
Escola Municipal do cam-
po Cláudio Figueiredo No-
gueira. A professora Cristia-
ne Juvêncio da Silva, ideali-
zadora do projeto, junto a
seus alunos do 5º  ano, doa-
ram alimentos e valores em
espécie para instituições fi-
lantrópicas do município de
Varginha: Vida Viva, Lar
São Vicente e Levanta-te e
Anda.

Diante da magnitude dos
problemas vivenciados atu-
almente, é louvável propor-

cionar aos professores, alu-
nos e comunidade reflexões
acerca de valores e atitudes,
em prol do aprimoramento
ético dos indivíduos. Proje-
tos como este visam a for-
mação de seres humanos
mais conscientes, participa-
tivos e responsáveis no con-
vívio social.

O projeto contou com o
apoio da Secretária Munici-
pal de Educação, Rosana
Aparecida Carvalho, da co-
ordenadora das Escolas do
Campo, Eliete Maria Abra-
ão Benfica e do vice-prefei-
to Municipal, Verdi Lúcio
Melo.

Nesta data especial é difí-
cil não se lembrar dos mais de
13 anos de existência da Guar-
da Civil Municipal de Var-
ginha. Umas das Guardas que
mais recebeu destaque no ce-
nário mineiro e até Nacional.
Tudo isto só foi possível gra-
ças ao seu efetivo composto
por aguerridos homens e mu-
lheres.

A farda na cor azul moldou
com perfeição o significado da
cor azul que é o da tranqui-
lidade, da serenidade e da har-
monia, simbolizando a água,
o céu e o infinito, ou seja,
estamos aqui para prestar um
serviço de excelência, buscan-
do ajudar, contribuir, mudar,
orientar e fazer a diferença.

A Guarda Municipal tem a
missão precípua  de resguar-
dar a integridade física e tam-
bém patrimonial. Tudo deve
ser feito com otimismo, espe-
rança, confiança e fé, já que

 Dia Nacional da
Guarda Municipal

esta é a fórmula para se alcan-
çar o Sucesso.

Sucesso este que nasce do
querer  fazer, da determinação
e da persistência em chegar a
um objetivo, que mesmo quan-
do não atingido na sua totali-
dade, já trouxe o benefício de
se ter transposto obstáculos ao
longo do caminho, vencendo
etapas e realizando atos admi-
ráveis.

A vida atribulada, muitas
das vezes rouba pequenos
momentos em família ou com
pessoas especiais, porém a re-
compensa de ver seu trabalho
reconhecido por aqueles que
fazem estes heróis terem orgu-
lho da profissão que escolhe-
ram.

Parabéns a cada Guarda
Civil Municipal, nobres guerrei-
ros de sangue azul, que diaria-
mente deixam a segurança de
seus lares para promoverem a
segurança do próximo.
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Incertezas sobre o
pegamento da florada

- Recuperação ainda é
lenta e preços do café no
Brasil estão muito abaixo do
desejado pelo produtor. No-
tícias Agrícolas trouxe ima-
gens das floradas de café
Brasil afora. Entretanto,
Eduardo Carvalhaes, do Es-
critório Carvalhaes, em
Santos (SP), chama atenção
para o fato de que uma gran-
de quantidade de flores ex-
postas na lavoura pode in-
dicar que ela possui menos
folhas - o que é prejudicial
para a produção final.

Segundo agrônomos ou-
vidos por Carvalhaes, a
idéia de uma safra recorde
no próximo ano já não é
mais forte. A safra de ciclo
cheio virá, mas com todos
os cuidados necessários em
termos de adubação e defen-
sivos, além de uma ajuda do
clima.

O vereador Delegado
Celso Ávila (PSB) apresen-
tou uma indicação, na reu-
nião da Câmara Municipal
de Varginha, solicitando ao
Prefeito, ao Secretário de
Obras e Serviços Urbanos e
ao Serviço Funerário e de
Organização de Luto (Se-
mul) para que sejam toma-
das as providências neces-
sárias para a construção de
um novo Velório Municipal,
em local próximo ao Cemi-
tério Municipal.

Varginha já possui um
local destinado à realização
de velórios, localizado no
interior do Cemitério Muni-
cipal. Contudo, o vereador
informa que a estrutura pe-
quena e precária causa
transtornos entre familiares
e amigos de pessoas faleci-
das.

Além de comportar, no
máximo, quatro velórios, a
realização de forma conjun-
ta motiva uma série de cons-
trangimentos quando os fa-
miliares do falecido são de
religiões diferentes, cada
qual conduzindo o seu rito
de homenagem.

Outro fator destacado é
que não há uma estrutura

Mais de 100 alunos da
Escola Municipal São José
receberam a visita dos ve-
readores na sexta-feira (29).

No segundo semestre de
2017 a Câmara Municipal
de Varginha visitou quatro
escolas da rede pública
Municipal de Ensino, com
a finalidade de conversar
com os alunos do 6° ano
sobre a conscientização po-
lítica e cidadã.

Mais de mil cartilhas do
projeto foram distribuídas
entre os alunos, além da
adesão ao concurso cultural
“Combate ao Aedes”. A úl-
tima escola visitada do ano
foi a Escola Municipal São
José. Na sexta-feira (29) os
alunos se reuniram para ou-
vir os vereadores e conhe-
cer um pouco mais sobre o
trabalho da Casa Legisla-
tiva.

O presidente da Câmara
Municipal, vereador Zaca-
rias Piva, ao lado dos vere-
adores, Leonardo Ciacci e
Dudu Ottoni, conversou
com os alunos a respeito da
função do vereador, a im-
portância de conhecer, des-
de cedo, um pouco mais so-
bre a política da sua cidade,
Estado e País, e sobre o so-
nho profissional de cada um
para o futuro. “Estamos aqui
hoje, visitando essa escola,

Vereador Delegado
Celso Ávila quer um

novo Velório Municipal

destinada à identificação do
falecido, horário e local do
sepultamento.

A falta de arejamento,
iluminação, salas de descan-
so e instalações sanitárias
adequadas também são foco
da preocupação do verea-
dor.

Delegado Celso Ávila
apresentou fotografias que
indicam locais para a cons-
trução de um novo Velório
Municipal, reforçando a
importância do pedido. “A
presente solicitação visa,
desse modo, sugerir e apoi-
ar o Prefeito na construção
de um velório Municipal
com visão de futuro, amplo,
estruturado, salubre, confor-
tável, moderno e dentro dos
padrões técnicos exigidos
pelos órgãos de controle e
fiscalização, em terreno ex-
terno ao Cemitério, haven-
do áreas desocupadas no
local.

Tal medida evitará que as
pessoas que passam por
momentos de profunda tris-
teza e consternação tenham
ainda mais dificuldades nos
últimos momentos que des-
pedem de seus falecidos”,
disse o vereador.

O Cecafé divulgou os
números dos embarques de
setembro, que ficaram abai-
xo dos números de agosto.
Com isso, o ano deve encer-
rar com menos de 31 mi-
lhões de sacas embarcadas.
Contudo, entre outubro, no-
vembro e dezembro, o na-
tural é que haja um pico de
embarques brasileiros.

Ele não acredita que o
Brasil esteja perdendo seu
market share e atribui a re-
dução das vendas aos pre-
ços ruins, que não refletem
o custo de produção e tam-
bém à quebra da safra em
função da seca.

Para Carvalhaes, "o cli-
ma não está ruim somente
no Brasil" e a produtivida-
de brasileira é acima da
média mundial. Por outro
lado, Nova York, que traba-
lha em cima do curto prazo,
ainda não reflete a realida-
de da safra brasileira em
seus números.

O presidente da Câmara
de Varginha, vereador
Zacarias Piva, participou de
um produtivo debate pro-
movido pelos alunos do 1º
período do curso de Direito
da Faceca, na noite da ter-
ça-feira, dia 10/10.

Ele foi convidado pelo
grupo de trabalho responsá-
vel por discutir o tema “O
Estado e os Direitos Huma-
nos com ênfase em Liberda-
de de Expressão” e respon-
deu a uma série de pergun-
tas que abordaram assuntos
como a exposição de um
homem nu e a participação
de crianças, realizada no
Museu de Arte Moderna; os
ataques racistas cometidos
contra a repórter da Globo,
Maria Júlia Coutinho, a
grande difusão de assuntos
na internet e a relação da li-
berdade de expressão com
as campanhas eleitorais, en-
tre outros temas.

As candidatas interessadas em participar do 21° BE-
LEZA NEGRA VARGINHA 2017 já podem se inscrever
no Instituto Embelleze Varginha, Av. Rui Barbosa, 200 –
Centro – (3222-4028).

A “Vencedora” receberá 1 Jóia, ouro 18 quilates, da
Central Jóias, e um Dia de Beleza do Instituto Embelleze
Varginha.

O evento é promovido pelo Publicitário Eutemio
Arantes Tavares (Teminho / 9.8709-4259).

ABERTAS INSCRIÇÕES
PARA O 21° BELEZA

NEGRA VARGINHA 2017

Vereador Zacarias Piva
foi o convidado para
falar sobre Direitos

Humanos e Liberdade
de Expressão na Faceca

Zacarias respondeu a to-
dos os questionamentos, se
posicionando pessoalmente
sobre cada assunto. Ao fi-
nal, elogiou o grupo de tra-
balho, o professor e a Facul-
dade por promoverem uma
atividade tão enriquecedora.

“A data de hoje vai ficar
guardada em minha memó-
ria. Para mim, foi muito
importante conversar com
pessoas que estão em busca
de conhecimento. Que sen-
tam em um banco de facul-
dade para aprender ainda
mais do que já sabem. Hoje,
nosso debate foi muito pro-
fundo e isso demonstra o
nível de vocês, que ainda
estão no primeiro período.
Tenho certeza que irão tri-
lhar uma carreira de muito
sucesso, porque demonstra-
ram que merecem muito”,
disse o presidente da Câma-
ra, que foi aplaudido pelos
alunos.

Última Edição de 2017 do
Câmara nas Escolas

aconteceu na Escola São José

porque vocês são o futuro da
nossa cidade e do nosso país
e devemos, desde já, plan-
tar a semente das boas
ações, da boa política e do
conhecimento. Para que no
futuro não vejamos mais
tudo isso que vem sendo
noticiado nos jornais. Para
que tenhamos um país me-
lhor e mais justo para todos
nós”, disse o presidente
Zacarias Piva durante sua
fala.

Após as apresentações,
os estudantes foram convi-
dados a participar do Con-
curso Cultural “Combate ao
Aedes”, que premiará um
aluno, de cada escola, que
desenvolver a melhor solu-
ção para o combate ao mos-
quito transmissor da Den-
gue, Chikungunya, Febre
Amarela e Zika. A melhor
proposta entre as quatro pre-
miadas será publicada na
Revista Veja. O resultado
será divulgado no mês de
novembro.

A Câmara Municipal de
Varginha agradece todas as
escolas que confiaram  e
abriram as portas para que
o projeto fosse desenvolvi-
do, assim como à Secreta-
ria Municipal de Educação,
que abraçou essa idéia.

Também parabeniza os
alunos pelo envolvimento
durante as visitas, ouvindo,
perguntando e interagindo
com os vereadores. Que
essa ação possa despertar
novos projetos e, principal-
mente, agir positivamente
na política da nossa cidade.

O Festival Virada Varginha 2017 está programado para
acontecer entre os dias 1º e 5 de novembro, em diversos
locais espalhados por todas as regiões de Varginha.

A Virada Varginha reúne atividades e atrações total-
mente gratuitas, cujo propósito seja, em algum nível, a
contribuição por uma cidade e sociedade mais humana,
justa e unida. Uma das características marcantes do festi-
val "de outro mundo" é a articulação entre todas as esfe-
ras da sociedade: governos, empresas e organizações não
governamentais, além de cidadãos engajados.

As ações mobilizadas vão desde música, teatro, insta-
lações artísticas, exposições fotográficas, dança, ufologia,
café, corridas e caminhadas, até atividades para crianças e
idosos. Os espaços que acolherão as ações vão de um
mutirão de limpeza interna do Cine Rio Branco até os mais
óbvios, como um festival de música na Concha Acústica,
aos mais inusitados, como uma maratona de filmes e
documentários durante 24 horas interruptas na praça PEC,
do bairro Jardim Estrela.

Você tem uma idéia para contribuir com a programa-
ção? Inscreva-se através do formulário disponível no site.
A produção fará o possível, e até o impossível, se neces-
sário, para auxiliá-lo na viabilização da proposta enviada.

Para mais informações, acesse
www.viradavarginha.com.br

Festival
Virada

Varginha
2017
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A Câmara Municipal de
Varginha realizou, na noite
do dia 26 de setembro, no
Teatro Mestrinho, a soleni-
dade de entrega da Comen-
da do Mérito Legislativo
ao Colégio Marista pelos
100 anos da presença
Marista em Varginha, aten-
dendo a uma proposição do
presidente da Câmara, vere-
ador Zacarias Piva.

A cerimônia aberta ao
público contou com a pre-
sença de autoridades civis e
militares, pais, educadores,
ex-alunos, estudantes, ami-
gos, familiares e comunida-
de em geral.

Além do presidente, Za-
carias Piva, também estive-
ram na cerimônia, represen-
tando a Câmara de Vargi-
nha, os vereadores Buiú do
Ônibus, Delegado Celso
Ávila, Dudu Ottoni, João-
zinho Enfermeiro, Leonar-
do Ciacci, Zilda Silva e Zué
do Esporte.

Representando o Execu-
tivo, esteve na solenidade o
secretário municipal de Go-
verno, Carlos Honório
Ottoni Júnior. O superinten-
dente Regional de Ensino,
Erivelton Giovani Ramos
também compôs a Mesa de

Colégio Marista completa 100 Anos em
Varginha e é homenageado pela Câmara

Autoridades.
Durante o uso da palavra

os membros da mesa, al-
guns deles ex-alunos do
Colégio, destacaram a atu-
ação do Marista em Vargi-
nha, que, através da educa-
ção e do conhecimento, leva
a religiosidade, a cultura, o
caráter, a personalidade e a
formação do homem como
pessoa humana.

Em seu discurso de jus-
tificativa à comenda que foi
aprovada por unanimidade
pelos vereadores, o presi-
dente da Câmara Municipal,
Zacarias Piva, discorreu so-

bre a biografia dos Irmãos
Maristas e do fundador do
Colégio Marista, São Mar-
celino Champagnat.

“Os Irmãos Maristas
conceberam todo o espírito
de São Marcelino numa
vontade única de servir os
menos favorecidos e, atra-
vés do conhecimento, levar
também a religiosidade, a
cultura, a formação do ho-
mem, da pessoa humana, do
caráter e da personalidade.
Me sinto extremamente fe-
liz e honrado em poder par-
ticipar dessa justa homena-
gem”, destacou Zacarias.

No sábado (7/10) foram
comemorados os 135 Anos
de Emancipação Político-
Administrativa de Varginha.
Em uma solenidade realiza-
da na parte da manhã, na
Concha Acústica, a Câmara
esteve representada pelo
presidente do Legislativo,
Zacarias Piva e pelos vere-
adores Buiú do Ônibus, De-
legado Celso Ávila, Dudu
Ottoni e Joãozinho Enfer-
meiro.

Para saudar os vargi-
nhenses pela importante
data, o presidente da Câma-
ra Municipal de Varginha,
Zacarias Piva, fez questão
de reforçar que o Legis-
lativo Varginhense caminha
lado a lado com o progres-
so do Município.

“Neste ano, o presente
que entregamos à nossa po-
pulação é a reforma do pré-
dio do Legislativo. Um
patrimônio histórico e mui-
to importante para manter
viva a nossa história. Este
prédio que completa os
mesmos 135 anos de Vargi-
nha está sendo conservado
e revitalizado para o nosso
povo. Esta iniciativa de-
monstra que tratamos o
patrimônio público com
zelo, probidade e, acima de
tudo, preservando a história
de cada cidadão e cidadã
que por aqui passou e ainda
vai passar. Continuaremos
nosso incansável trabalho
por uma Varginha mais de-
senvolvida. Parabéns a to-
dos que fazem dessa cidade
um lugar melhor para se vi-
ver”, destacou Zacarias em
suas palavras.

A homenagem foi
recebida pela

Diretora do Colégio
Marista Varginha

Carla Maria
Romano Carvalho

Vereadores participam
de solenidade em
comemoração ao

Aniversário de Varginha

Também fizeram o uso
da palavra, representantes
do Unis, da 20ª Subseção da
OAB/Varginha, a secretária
Municipal de Educação,
Rosana Carvalho, o prefei-
to de Varginha, Antônio Sil-
va e o Deputado Estadual,
Dilzon Melo.

A população presente no
local acompanhou o desfile
militar feito pelo Tiro de
Guerra e Guarda Municipal,
além de apresentações da
Banda Marcial Mirim Gera-
ção CDCA e da Escola de
Sargentos das Armas –
EsSa.

Após a solenidade de
abertura das comemorações
foi realizada a 2ª edição do
Projeto OAB na Comunida-
de, em parceria com o Unis,
onde foram prestados vári-
os serviços. Também teve
aula de Zumba, com a
Semel.

No final da tarde, o can-
tor Raimundo Andrade, e
convidados, apresentou o
Projeto Canto de Praça.

E à noite, o show
“Itatiaia faz a festa” com a
apresentação de diversos ar-
tistas convidados.

Já no domingo, das 19
às 22 horas, a festa ficou
por conta da apresentação
do show Caravana Viola do
Brasil, na Concha Acústi-
ca, apresentado pelo can-
tor, compositor e apresen-
tador Elton Reis, da TV
GRAVA, inaugurando ofici-
almente a TV VARGINHA.

Os eventos foram pro-
movido pela Prefeitura de
Varginha - Secretarias de
Turismo e Educação.
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A vereadora vice-presi-
dente da Câmara Municipal
de Varginha, Zilda Silva
(PSDB) apresentou uma in-
dicação solicitando a im-
plantação de trajetos ou li-
nhas aéreas, do Aeroporto
Municipal Major Brigadei-
ro Trompowsky de Varginha
para as cidades de São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Campi-
nas. O pedido foi apresen-
tado na Câmara Municipal
de Varginha e encaminhado
ao Prefeito Municipal e aos
deputados federais Dimas
Fabiano e Carlos Melles.

A iniciativa beneficiará
os munícipes que necessi-
tam de deslocamento rápi-
do para esses destinos. Se-
gundo a vereadora, a atitu-
de colocará Varginha em
uma posição de destaque
pela agilidade e conecti-
vidade proporcionadas pelo

Vereadora Zilda Silva quer
voos Varginha/Campinas/
São Paulo e Rio de Janeiro

transporte aéreo. “É impor-
tante ressaltar que Varginha
é hoje um centro regional de
atividades comerciais e in-
dustriais e tem um aeropor-
to em funcionamento com
voos regulares para diversos
destinos o que é fundamen-
tal para impulsionar o de-
senvolvimento econômico e
a geração de emprego e ren-
da dos vários segmentos
produtivos do próprio mu-
nicípio e dos municípios vi-
zinhos”, informou a verea-
dora Zilda Silva.

www.janilton.com.br
(35)

2106-8100
Rua Argentina 525  Vila Pinto  VARGINHA

O município de Monte
Belo, através de mobiliza-
ção do deputado Emidinho
Madeira (PSB), deu o pri-
meiro passo para construir
uma nova sede para a polí-
cia Civil. Na sexta-feira
(06/10) reuniram-se no es-
critório Regional do depu-
tado, em Nova Resende, o
chefe do 18º Departamen-
to de Polícia Civil de Po-
ços de Caldas, Bráulio
Stivanin Júnior, o delega-
do Regional de Guaxupé,
Marcus Roberto Piedade, o
delegado Manoel Nora, o
delegado Sílvio
Domingues e o presidente
do CONSEP de Monte
Belo, Clodoaldo Balbino,
juntamente com o parla-
mentar. “Esta foi a quarta
reunião do grupo e hoje de-
mos um passo importante
para a construção da nova
delegacia da Polícia Civil
de Monte Belo. É preciso
que os policiais e a socie-
dade tenham condição me-
lhor para desenvolverem
seus trabalhos. Vamos jun-
tos trabalhar por uma segu-

 Deputado
Emidinho Madeira:
Monte Belo poderá

ter nova Delegacia de
Polícia Civil

rança pública melhor para
o Município e toda a nossa
região”, disse o deputado,
que foi um dos mentores da
construção das sedes da ci-
vil e da Militar inaugurada
recentemente em Nova
Resende.

O chefe do 18º Depar-
tamento de Polícia Civil de
Poços de Caldas, Bráulio
Stivanin Júnior, disse que
a delegacia de Monte Belo
está sem condições de tra-
balho, por este motivo eles
não tem como enviar novos
policiais civis para atuar no
Município.

A Receita Federal em Mi-
nas Gerais encaminhou carta-
cobrança para  757 contribu-
intes devedores de IRRF- Im-
posto de Renda Retido na Fon-
te e de IPI -Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados, no
montante de R$ 501 milhões.
Além disso, ela  também  en-
trará em contato telefônico
com os contribuintes devedo-
res.

Esses débitos  referem-se a
valores que foram retidos de
terceiros por tais contribuin-
tes, ficando estes com a res-
ponsabilidade de recolher ao
Tesouro e pagar os tributos
daqueles que de fato sofreram
o ônus financeiro.

Exemplificando, quando
os empregados recebem seus
salários, a parcela do imposto
de renda (desses empregados)
é retida pelo empregador que
assim assume a responsabili-
dade de recolher os valores do
imposto de renda (dos empre-

Receita Federal em Minas Gerais intensifica
cobrança de tributos de contribuintes que se

apropriaram de valores de terceiros
gados). Se o detentor do tribu-
to não recolhe o valor para a
Receita Federal do Brasil fica,
não só na situação de devedor,
mas também incorre em crime
contra a ordem tributária pela
apropriação indevida de valo-
res de terceiros.

Exatamente pela gravidade
da inadimplência desses tribu-
tos, a Receita Federal em Mi-
nas Gerais está realizando
também a cobrança telefônica,
alertando inclusive para a si-
tuação que expõe os sócios das
empresas a uma Representa-
ção Fiscal para Fins Penais.

Neste caso, os sócios po-
dem responder criminalmente
pela apropriação indébita, po-
dendo ser condenados a até 2
anos de prisão, conforme o art.
2º da Lei 8.137/90.

Fonte: Assessoria de Comu-
nicação Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Varginha -
Av. Rui Barbosa, 10 – Centro -
CEP 37.002-140  Varginha-MG
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No domingo - dia 8 de
outubro - das 19 às 22 ho-
ras, aconteceu na Concha
Acústica o show sertanejo
“Caravana Viola do Brasil”
- do programa a nível de
Brasil da TV GRAVA,

oportunidade em que se fez
o lançamento oficial da TV
VARGINHA.

Este show promovido
pela TV VARGINHA, em
parceria com a Prefeitura
de Varginha - Secretaria de

www.tvvarginha.com.br

TV VARGINHA

www.tvminasdosul.com.br

TV MINAS DO SUL

“Caravana Viola do Brasil”
fez a festa do Aniversário de Varginha

“Caravana Viola do Brasil”
fez a festa do Aniversário de Varginha

“Caravana Viola do Brasil”
fez a festa do Aniversário de Varginha

Turismo e Fundação Cul-
tural, e pelo Jornal MINAS
DO SUL, teve como apre-
sentador o cantor, compo-
sitor e produtor Elton Reis
- diretor de Produção da

TV VARGINHA, e super-
visão do diretor de Jorna-
lismo da TV VARGINHA,
Cordete Paulo de Oliveira.

O público presente se
encantou com a perfor-

Produtora Artística Nailza, diretor de Jornalismo Cordete Paulo, e
o cantor, compositor e apresentador do Viola do Brasil, Elton Reis

mance dos artistas e suas
apresentações de alta qua-
lidade. O show pode ser
visto pela TV VARGINHA
sintonizando como expli-
cado na 1ª página.

Abaixo os cantores se apresentando no show Caravana Viola do Brasil
na Concha Acústica nas comemorações dos 135 Anos de Varginha

Elton Reis canta e apresenta o show Caravana Viola do Brasil - da TV GRAVA

Guto Lima e Maringá Zé Bento e Toceira tendo ao centro Elton Reis

Lucas Holanda

Ronaldo Batista Rhuan Ramos

Dorival e Betinho  tendo ao centro Elton Reis Dé Lúcia e Ávila Ge Gonçalves e Reinaldo

Campanário e Caminhense

Ezaqueu Castilho

Cantor Badu

www.tvbelohorizonte.com.br

TV
BELO HORIZONTE

Guilherme Ferreira


