
A REDE MINAS DO SUL DE COMUNICAÇÃO
- Jornal impresso e online MINAS DO SUL, TV
VARGINHA e TV MINAS DO SUL, estará presente
no Aniversário de Varginha, na Concha Acústica, com
o show Caravana Viola do Brasil - que terá sua pro-
gramação gravada ao vivo para apresentação no pro-
grama sertanejo carro-chefe das TVs VARGINHA e
MINAS DO SUL. Também será veiculado na TV
BELO HORIZONTE que faz parte da REDE MINAS
DO SUL DE TV.

A REDE MINAS DO SUL DE TV tem como ob-
jetivo transmitir as práticas educativas, artísticas, cul-
turais e informativas, buscando sempre a valorização
e a promoção da cultura local, regional e nacional,
estimulando e valorizando a produção independente
e o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e
da família, com a missão de mostrar, informar e de
entretenimento, preservando a cultura e os valores
da nossa gente.

Antecipadamente os diretores da TV VARGINHA
- diretor de Jornalismo Cordete Paulo, e diretor de
Programação Elton Reis, aqui externamos os nossos
agradecimentos em especial ao prefeito Antonio Sil-
va e ao secretário de Turismo Barry Charles por nos
proporcionar fazer a apresentação deste show serta-
nejo Caravana Viola do Brasil, assim presenteando a
todos de Varginha, de nascimento e de adoção, bem
como a seus visitantes nas comemorações de seu 135º
Aniversário.

Estamos envidando nossos trabalhos no sentido de
levar a todos os presentes no domingo, dia 8 de outu-
bro, e aos telespectadores da TV VARGINHA e da
TV MINAS DO SUL o melhor da música sertane-
ja. E isto o faremos com imensa alegria e prazer, pois,

agora, dia 7 de setembro, o
Jornal MINAS DO SUL
completou seus 27 anos de
circulação em Varginha e Sul
de Minas, e inicio, junto com
meu sócio Elton Reis - da
Gravamusic do Brasil esta
jornada com a REDE MI-
NAS DO SUL DE TV.
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Participam do Aniversário de Varginha com o Projeto “Caravana Viola do Brasil”Participam do Aniversário de Varginha com o Projeto “Caravana Viola do Brasil”Participam do Aniversário de Varginha com o Projeto “Caravana Viola do Brasil”

No domingo - dia 8 de outubro - das 18 às
22 horas, em parceria com a Prefeitura de
Varginha, Secretaria de Turismo e
Fundação Cultural, o Jornal MINAS DO
SUL, a TV VARGINHA e a TV MINAS DO
SUL apresentam o Projeto “Caravana
Viola do Brasil” com o cantor, compositor,
produtor e apresentador Elton Reis

Em entrevista ao diretor do Jornal MINAS DO SUL,
Cordete Paulo, que também é o diretor de Jornalismo
da TV VARGINHA e da TV MINAS DO SUL, o Secre-
tário de Turismo, Barry Charles, assim noticiou: “O ani-
versário de Varginha só vai acontecer e ser comemora-
do no próximo mês de outubro. Mas, a Prefeitura já está
preparando uma grande festa para comemorar os seus
135 Anos. Uma programação especial está sendo pre-
parada para comemorar mais um ano de sua Emancipa-
ção Político-administrativa”.

E ressaltou Barry: “Estamos preparando com muito
carinho uma grande festa para comemorar mais um ani-
versário de Varginha. Mas, quem vai ganhar o presente,
com certeza, vai ser a população”.

As Secretarias de Turismo, Educação e Esportes, a
Fundação Cultural e outros departamentos da Adminis-
tração Municipal estão envolvidos no evento, que con-
tará com diferentes atrações durante os três dias de co-
memoração - dias 6, 7 e 8 de outubro.

Ana Lúcia Prado - responsável pelos programas de
Educação, disse da programação cívica: “Nós vamos
concentrar na Praça, em frente a Concha Acústica, onde
teremos o momento cívico, com uma grande cerimônia
com a presença dos alunos da rede Municipal, da rede
Estadual e, a convite, os alunos da rede particular.

A cerimônia cívica será conduzida na presença de au-
toridades. Teremos a presença da Banda da EsA que,
além de executar o Hino Nacional, também vai estar
presente fazendo apresentação de músicas - o pelotão
da EsA também participará do desfile.

O Tiro de Guerra também vai participar dessa soleni-
dade fazendo um desfile especial com ex-atiradores, ati-
radores presentes.

Essa cerimônia cívica é assim um presente para a ci-
dade. Queremos despertar nos alunos o sentimento de
amor pela nossa cidade e município de Varginha”.

Muitas atrações especiais para os varginhenses e vi-
sitantes. Programe-se com sua família para poder parti-
cipar do Aniversário de Varginha.

Barry disse das atrações: “Terá início na sexta-feira,
dia 6, com um evento Gospel. No dia 7, sábado, tere-
mos início de manhã com a parte cívica e que se esten-
derá até o fim da noite. Durante o dia vai ter brinquedos
infláveis para as crianças. Nós teremos apresentação da
Semel, aula de Zumba, teremos a participação da OAB
nos Bairros, o Unis com o projeto da Semel.

E à noite nós teremos dois projetos interessantíssi-
mos, que é o Projeto Canto de Praça, do Raimundo
Andrade, e o Projeto Itatiaia faz a Festa que terá várias
atrações de vários segmentos da música.

No domingo, também, nós teremos um projeto bem
interessante que terá início às 18 horas e vai até as 22
horas, que é o Projeto Caravana Viola do Brasil - é mais
um projeto musical sertanejo bem interessante que, com
certeza, irá agradar todo o público presente - e o
telespectador que acessar a TV VARGINHA e a TV
MINAS DO SUL, tanto pelo site quanto pelo Facebook
ou pelo YouTube. Estão todos convidados... vamos co-
memorar os 135 Anos de Varginha com muita festa e
muita alegria.

Programação e Atrações
do Aniversário de Varginha
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Rede de TV

Ou acesse pelo Aplicativo Grátis
da TV VARGINHA ou da TV MINAS DO SUL.

Basta entrar no Play Store ou Google Play no seu
Celular e digitar TV VARGINHA ou REDE MINAS DO

SUL e baixar.
Agora é só divulgar para os seus amigos baixarem.

A TV VARGINHA e a TV MINAS DO SUL já estão no ar!

www.tvminasdosul.com.br www.tvvarginha.com.br
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O presidente da Câmara de
Varginha, Zacarias Piva, junta-
mente com os vereadores Buiú do

Ônibus, Cláudio Abreu, Dudu
Ottoni e Leonardo Ciacci partici-
param dia 11/09 da cerimônia de
inauguração das obras de refor-
ma e revitalização do Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil –
Cemei - Mundo Encantado, no
bairro Padre Vitor.

A solenidade contou ainda com
a presença do prefeito Antônio

Silva, vice Verdi, secretários, di-
retores, professores, alunos, pais
e moradores da região.

O Cemei que atende crianças
dos seis meses até os três anos de
idade, em tempo integral, recebeu
diversas melhorias atendendo às
necessidades de alunos e profes-
sores.  Em uso da palavra, o pre-
sidente da Câmara falou sobre a

harmonia entre o Executivo e o
Legislativo em Varginha e desta-
cou a importância dos investimen-
tos feitos em educação. “Não
existe razão maior de se trabalhar
se não pelo futuro de nossas cri-
anças. Esses alunos são o nosso
presente e precisamos cuidar mui-
to bem dele. É na escola onde
tudo começa”, disse Zacarias

Os membros do Diretório
Municipal do Partido Social
Cristão - PSC/Varginha, com
a participação dos filiados e
militantes, reuniram-se no dia
31 de agosto, às 19h., quando
foi iniciado o curso de forma-
ção política (versão 2017/
2018).

O encontro aconteceu no
Salão de Reuniões da Clínica
do Dr. Adilson Rosa, ex-pre-
sidente do PSC e que continua
ligado ao partido como se vê,
inclusive cedendo o espaço
para estas reuniões. O que põe
por terra os comentários que
andaram espalhando há pou-
co tempo sobre um desacerto
entre o atual e o ex-presidente
do partido.

O advogado criminalista e
vereador-presidente da Câma-
ra Municipal de Varginha,
Zacarias Piva, na qualidade de

PSC / Varginha inicia
o curso de formação

política versão 2017/2018

convidado especial, ministrou
palestra versando sobre "Pro-
tagonismo dos Partidos Polí-
ticos no Regime Democrático
de Direito. O Estado Demo-
crático de Direito”.

Na oportunidade, o atual
presidente do PSC de Vargi-
nha, professor Francisco Gra-
ça de Moura, apresentou um
relatório documentado e ilus-
trado da reunião realizada em
Belo Horizonte com o Diretó-
rio Estadual do PSC, sob a pre-
sidência do deputado Noral-
dino Júnior, da qual também
participaram o vereador João-
zinho Enfermeiro e o ex-vere-
ador Serginho Japonês, ambos
integrantes do Diretório Mu-
nicipal do PSC.

Em Belo Horizonte, Graça
Moura foi empossado como
Coordenador do PSC no Sul
do Estado de Minas Gerais.

Na quinta-feira (14/09), às
19h, as equipes de futebol ama-
dor de Varginha, São Sebasti-
ão e São José, que conquista-
ram os títulos de campeã e vice-
campeã, respectivamente, do
Campeonato Bairrão de 2017,
foram homenageadas na Câma-
ra Municipal.

A homenagem é proposta
pelo presidente da Câmara, ve-
reador Zacarias Piva, e pelo se-
cretário da Mesa Diretora, ve-
reador Dudu Ottoni. Na opor-
tunidade, os integrantes da
equipe técnica e os jogadores
dos dois times receberam um
certificado, parabenizando pela
conquista.

O Bairrão 2017 foi realiza-
do de junho a agosto deste ano
e contou com a participação de
20 equipes.

Os comandados do técnico
Edinho conquistaram o Bairrão
2017 com uma campanha his-
tórica para o clube que nunca
tinha vencido o campeonato.

O São Sebastião Futebol
Clube, do bairro do mesmo
nome, levantou o troféu
Buzuca como campeão da
competição empatando na final
com o São José, do Corredor
São José, mas, levando a van-

Câmara de Varginha
homenageia Campeão e Vice

do Bairrão 2017

São Sebastião Futebol Clube - Campeão Bairrão 2017

tagem do empate por ter tido
melhor campanha.

O prefeito Antonio Silva se
fez presente, e inclusive leu a
mensagem inscrita na placa de
prata homenageando Buzuca
que deu o pontapé inicial da se-
gunda etapa da última partida
do Bairrão de 2017.

Acompanhou a partida das
arquibancadas o presidente da
Câmara, vereador Zacarias
Piva, acompanhado da esposa
Leila, e dos vereadores Dudu
Ottoni e Joãozinho Enfermei-
ro, do vice-prefeito Verdi Lú-
cio Melo e do secretário de Es-
portes, Henrique Lemes.

O São Sebastião juntamente
com o São José e os terceiro e
quarto colocados, Navy e Inter,
vão disputar o Amadorzão
2017.

O Rio Branco e os Meninos
da Vila descem para o  Bairrão
depois de terem sido os últimos
colocados do Amadorzão de
2016.

Após faturar o título, o pre-
sidente do São Sebastião, Nil
Marcelino, jogadores, direto-
res, técnicos e muitos torcedo-
res comemoraram o título com
uma confraternização no Clu-
be do Café Solúvel Brasília.

Realizada pela equipe do
Inatel Cas@Viva, na Praça do
ET no sábado, dia 2 de setem-
bro, com apoio da Prefeitura
de Varginha,  EPTV Sul de
Minas e Santa Rita Recicla-
gem, a campanha “Lixo Ele-
trônico - Não descarte essa
idéia”, arrecadou três tonela-
das de resíduos  eletrônicos,
como monitores de computa-
dores, telefones celulares, ba-
terias e pilhas, computadores,
carregadores, mouses, televi-
sores, câmeras fotográficas,
impressoras, entre outros.

Todo o material arrecadado
agora passará por uma tria-
gem, e os equipamentos aptos
a serem reaproveitados serão
destinados ao projeto “Casa
Viva”, um programa que con-
ta com a contribuição de alu-
nos da graduação do Inatel que
atuam como “Educadores vo-
luntários”, contribuindo com a
sua formação integral para
participar ativamente do pro-

Lixo Eletrônico
arrecada três toneladas

em Varginha

cesso de transformação social
e ao Museu do Inatel - Institu-
to Nacional de Tecnologia,
Aqueles materiais que tiverem
algum valor histórico serão
reciclados.

O projeto LIXO ELETRÔ-
NICO- NÃO DESCARTE
ESSA IDEIA, existe desde
2008 e nasceu da necessidade
de fazer o descarte correto de
materiais eletrônicos inutiliza-
dos e de reaproveitar os que
ainda estiverem em bom esta-
do. O descarte correto traz
muitos impactos positivos
para a sociedade e para o meio
ambiente, impedindo que es-
tes materiais venham a poluir
o solo e lençóis freáticos, evi-
tando males aos animais e aos
seres humanos.

Como o descarte desse tipo
de lixo aumenta a cada ano, é
muito importante agir de for-
ma sustentável, prolongando a
vida útil de materiais que ain-
da estejam em bom estado.

VEREADORES
PARTICIPAM da

INAUGURAÇÃO do
CEMEI MUNDO

ENCANTADO
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Se você tem dívidas com a
Prefeitura de Varginha, apro-
veite a oportunidade de quitá-
las, aderindo ao REFIS – Pro-
grama de Regularização Fis-
cal, até o dia 15 de outubro.
Os descontos de juros e mul-
tas variam de 40% a 100%.
Quem optar pelo parcelamento
poderá dividir o pagamento
em até 12 vezes desde que a
parcela seja superior a R$
100,00. Atenção, esta é a  últi-
ma chance para evitar que sua
dívida seja protestada.

Cerca de 14 mil contribuin-
tes estão em débito com a Pre-
feitura de Varginha, o que gera
um montante de cerca de R$
20 milhões a receber.

A novidade deste ano é o
parcelamento em até 12 vezes.
A quitação da primeira parce-
la deverá ser efetuada até o dia
15 de outubro de 2017. As de-
mais serão mensais e sucessi-
vas, com vencimento no dia 15
de cada mês.

Para os débitos que se en-

Refis 2017 - Fique em
dia com a Prefeitura

de Varginha
contram  com parcelamento
em curso, especificamente
aqueles que se incluem nas
disposições contidas no art. 1º
desta Lei, o desconto incidirá
exclusivamente sobre os juros
e a multa remanescentes no
saldo de parcelamento.

Os débitos que restarem da
aplicação dos termos da Lei
deverão continuar parcelados,
cabendo ao contribuinte a sua
liquidação, sob pena de resci-
são e providências legais ca-
bíveis.

Na hipótese de débito ajui-
zado, fica o devedor obrigado
ao pagamento das custas judi-
ciais e dos honorários advoca-
tícios conforme fixado em Lei,
bem como dos demais encar-
gos decorrentes do procedi-
mento judicial.

Os interessados devem pro-
curar pelo Setor de Dívida Ati-
va da Prefeitura de Varginha,
na rua Júlio Paulo Marcelini,
50 Vila Paiva, das 7h às 17h30,
de segunda à sexta-feira.

A servidora da SEHAD –
Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Social e
Presidente do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Mu-
lher de Varginha – CMDM,
Thais Mendes Pereira, foi
recebida na quarta-feira, 6/
09 em Audiência Pública
com o Secretário de Estado
de Segurança Pública de
Minas Gerais, Sérgio
Barboza Menezes, em Belo
Horizonte.

Acompanhada pela verea-
dora Zilda Silva,  Isabel
Braga e Ana Carolina Petit
da OAB, foi solicitar em
nome do CMDM e da Rede
de Atendimento da Mulher
vítima de violência em
Varginha, a reativação da
Delegacia da Mulher  para
Varginha, que se encontra
desativada desde agosto de
2016, bem como a designa-
ção de uma delegada da Mu-
lher e estruturação da unida-
de.

"Ocorre que desde a trans-
ferência da última delegada
responsável, o público alvo
sente desamparo e sem res-

Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da

Mulher de Varginha
esteve em Audiência Pública

com o Secretário de Segurança
Pública de Minas Gerais

paldo para as ocorrências
apresentadas, ressaltando no
entanto, o acúmulo de aten-
dimentos feitos pelo Delega-
do da Polícia Civil, que atua
também, no momento, nas
respectivas demandas", jus-
tificou Thais.

No encontro foram expos-
tas as estatísticas fornecidas
pelas áreas de Assistentes
Sociais do CREAS,  Núcleo
Hospitalar da Vigilância e
Sistema de Informação de
Agravos de Notificações,
bem como da Defensoria Pú-
blica – Núcleo de Defesa da
Mulher  (NUDEM) e Dele-
gacias de Mulheres que
apontam as demandas.

Rede MINAS DO SUL - Jornal MINAS DO SUL
TV VARGINHA e TV MINAS DO SUL

registra a apresentação do Projeto da EDERSUL
Em www.tvvarginha.com.br e www.tvminasdosul.com.br - estão os vídeos das entrevistas abaixo sobre

a cobertura do Projeto de Desenvolvimento Regional do Turismo Negócios e Lazer do Sul de Minas.
Acesse o Aplicativo Grátis da TV VARGINHA e da TV MINAS DO SUL: entre no Googly Play ou Play

Store no seu Celular e digite TV VARGINHA ou REDE MINAS DO SUL e baixar.
Também veja no Facebook ou no YouTube TV VARGINHA ou TV MINAS DO SUL

Divulgue para seus amigos baixarem o Aplicativo da TV VARGINHA e da TV MINAS DO SUL que já
estão no ar as 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, nos 365 dias do ano.

A EDERSUL - Empresa de Desenvolvimento Regional
do Sul de Minas promoveu um seminário para apresentar
o Projeto de Desenvolvimento Regional de Turismo, Ne-
gócios e Lazer do Sul de Minas.

O evento aconteceu na tarde do último dia 31 de agos-
to, no Centro de Comércio de Café em Varginha, em cuja
solenidade se deu o lançamento do VIII Congresso Sul
Mineiro de Municípios, e reuniu diversas autoridades po-
líticas e empresariais de Varginha e região, e ainda contou
com a presença do secretário Adjunto de Estado de Turis-
mo de Minas Gerais, Gustavo Arrais. O presidente da
Câmara de Varginha, vereador Zacarias Piva, compôs a
Mesa dos trabalhos.

Durante o encontro, os convidados conheceram deta-
lhes do Projeto de Desenvolvimento do Turismo da Re-
gião, feito pela Empresa de Desenvolvimento Regional
do Sul de Minas – EDERSUL.

Discursando como representante da Câmara Municipal
de Varginha e como presidente da AVEMAG – Associa-
ção dos Vereadores e Câmaras Municipais do Sul de Mi-
nas, o vereador Zacarias Piva reforçou a importância de
apoiar iniciativas de fomento para o turismo da cidade e
de toda a região. “Muito embora não tenhamos hoje a
materialidade do ‘ET de Varginha’, nós temos um produ-
to turístico extremamente importante para a nossa cidade.

Basta, para isso, termos criatividade e, sobretudo, esta-
belecer uma política pujante junto ao setor privado, aos
empresários, tendo em vista a inabilidade do poder públi-
co em gerir tais políticas”, destacou.

O VII Congressul está marcado para
os dias 21, 22 e 23 de novembro, no

Hotel Fênix, em Varginha
Braz Pagani, diretor Presidente da EDERSUL, além da

apresentação do Projeto propriamente dito, ressaltou que
a “EDERSUL tem como objetivo fomentar negócios e
gerar o desenvolvimento sustentável das cidades do Sul
do Estado, valorizando a população, as empresas e as
potencialidades da região. Atuando em diferentes áreas,
estabelecemos parcerias com os setores público e priva-
do, promovendo desenvolvimento econômico e social res-
ponsável nos âmbitos da Educação, Comunicação, Turis-
mo de Negócios e Eventos, Produtos e Serviços”.

João Carlos
Amaral
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Esclarecimento: A Secretaria Municipal de Saúde,
através do Setor de Epidemiologia, esclarece que não está
ocorrendo Surto de Meningite em Varginha, como vem sen-
do veiculado nas Redes Sociais.

Sobre a Doença: A Meningite é um processo infla-
matório das meninges, membranas que envolvem o cérebro
e a medula espinhal, causado por bactérias. Trata-se de uma
doença infecciosa causada principalmente por bactérias,
fungos, vírus e outros. Em geral, a transmissão se dá pelo
contato da saliva ou gotículas de saliva da pessoa doente
com os órgãos respiratórios de um indivíduo saudável.

Manifestações clínicas: O quadro clínico, em ge-
ral, é grave e caracteriza-se por febre, cefaleia, náusea, vô-
mito, rigidez de nuca, prostração e confusão mental, sinais
de irritação meníngea e outros.

Ocorrência no Município: Nos dias 31/08 e 01/
09, ocorreram dois casos suspeitos de Meningite, sendo um
adulto e uma criança.

Em ambos os casos o atendimento foi rápido, sendo que
a criança foi atendida no Hospital Varginha e a outra paci-
ente, adulto, atendida na UPA, locais onde receberam os
atendimentos necessários.

Até o momento apenas o caso no adulto foi confirmado
meningite, sendo que o Agente Etiológico (causador da do-
ença) não faz parte do grupo de doença meningocócica, res-
ponsáveis por epidemias e surtos. Com relação a criança, a
Vigilância aguardando o diagnóstico conclusivo.

O que foi realizado: Diante da ocorrência dos ca-
sos, a equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde adotou medidas profiláticas, de pre-
venção e controle da doença junto aos familiares e locais
frequentados de forma contínua pelos pacientes.

Reforçamos que tais medidas seguem as Normas e Pro-
tocolos do Ministério da Saúde – MS e Secretaria Estadual
de Saúde – SES, que preconiza ações de prevenção,
enfatizando as orientações para os familiares sobre a doen-
ça, o seu controle e formas de transmissão.

Indicação da vacina: Em relação à administração de va-
cinas, somente é indicada em casos de epidemia e surtos da
Meningite meningocócica, o que não ocorreu em Varginha.

Recomendações Gerais:
* Procurar os serviços de saúde UPA e Pronto Atendi-

mento sempre que apresentarem sintomas como: dor de ca-
beça, vômitos, febre alta, rigidez de nuca (pescoço endure-
cido), manchas no corpo.

*    Não tomar medicamento sem prescrição médica, prin-
cipalmente antibiótico;

* Notificar os casos suspeitos para o Setor de
Epidemiologia.

* Colocar o calendário de vacina em dia, principalmente
da criança.

Nota: A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vi-
gilância Epidemiológica, rotineiramente está monitorando
todos os casos das Doenças de Notificação compulsória,
inclusive as meningites. Todos os serviços de Saúde, prin-
cipalmente os PA e UPA, estão em alerta para o diagnóstico
dos casos graves da doença, e notificação imediata, confor-
me preconiza o MS/SES.

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde volume: 01 do Mi-
nistério da Saúde – 2017.

Secretaria de Saúde de
Varginha esclarece boato
que está circulando nas

redes sociais

A Rádio Melodia de
Varginha FM 102,3 conta com
mais uma  equipe esportiva -
RÁDIO ESPORTES - com a
finalidade de expandir a cober-
tura do Boa Esporte e princi-
palmente do Esporte Amador
Varginhense.

O programa Rádio Esportes
vai ao ar aos sábados das 12h
às 13h e todos os domingos
das 11h às 13h.

A equipe transmite na inte-
gra uma partida do Amadorzão
Duquinha 2017 - uma realiza-
ção da Prefeitura Municipal de
Varginha.

No domingo, dia 10 de se-

Rádio Melodia
conta com nova

equipe de Esportes
tembro, a equipe transmitiu
direto do Estádio Nego Horá-
cio, da Vila Barcelona, a par-
tida valendo pela chave C-D
entre o atual Campeão do
Bairrão Buzucão 2017, São
Sebastião  2 x  1 Registânea,
Tri Campeã do Amadorzão
2014-2015 e 2016.

A equipe do programa é
composta pelos colaboradores
Marcio Prado, Maurinho da
Liga, Mariano e Juliano de
Lima.

Para acompanhar todas as
noticias do AMADORZÃO
DUQUINHA 2017 acesse o site
www.amadorzãodevarginha.com

SEMANA DE
17_a_23_SETEMBRO

DE 2017

HOMENAGEM  AO

?

?
?

?

Áries 21/3 a 20/4 - Reveja prazos antes de comprometer uma
soma grande em algo que pode não conseguir realizar.
Touro 21/4 a 20/5 - Não confie muito em sua abordagem ide-
alizada de um passado perdido. Honre seu presente.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure superar até as expectativas mais
exigentes. Beleza, elegância e amor à vista.
Câncer 21/6 a 21/7 - Rompimentos podem ocorrer com sóci-
os. Investigue melhor antes de acusar alguém.
Leão 22/7 a 22/8 - Você precisa guardar segredo de sonhos.
Anote-os. Clima ruim em casa: são mal entendidos.
Virgem 23/8 a 22/9 - Sua cabeça está longe. As coisas assus-
tam, entristecem seu coração jovem e inquieto.
Libra 23/9 a 22/10 - Indefinições a respeito do que você quer
da própria vida devem ficar longe de outras pessoas.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Evite tratamentos médicos e espor-
tes ousados que possam aumentar seu nível de estresse.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Estabeleça limites para o seu parcei-
ro de negócios. No amor, evite gastar muito dinheiro.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Chefes e superiores podem criar
problemas. Tenha muita calma. No amor, seja amigável.
Aquário 21/01 a 19/2 - Adie uma reunião importante; você
anda mais vulnerável a distorções propositais. Paciência!
Peixes 20/02 a 20/03 - Acontecimentos estranhos envolvendo
pessoas próximas tendem a mexer no seu planejamento.

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Quatro patos têm quatro patas?
02 - Eu vejo, você não, mas está com você?
03 - O que, quando seca, fica muito molhada?
04 - Quais as cinco frutas escritas sem a letra “A”?
05 - O que anda, mas quando pára está no mesmo lugar?
06 - Qual o conselho que os laboratórios mais temem?
07 - O que tem movimento, corre, mas não sai do lugar?
08 - Qual o carro que, quando cheio, não pára de cantar?
09 - O que tem quatro pés de dia e oito durante a noite?
10 - O homem e a mulher têm, a gente ouve, mas não podemos vê-la?

Perguntas Culturais
11 - Qual o primeiro nome do rio Amazonas?
12 - Você sabe dizer qual o  aumentativo de ladrão?
13 - Qual Evangelista escreveu os “Atos dos Apóstolos”?
14 - Qual o nome do mato em que predomina a congonha?
15 - Dos quatro naipes do baralho, qual o mais valioso?
16 - Qual a missão que o Senhor deu a Moisés no Monte
Horeb?
17 - Qual o primeiro e qual o último Livro da Bíblia Católica?
18 - Qual das três conjugações verbais “ar”, “er”, “ir” é mais
numerosa?
19 - O Livro da Sabedoria de Salomão foi escrito pelo sábio Rei
Salomão?
20 - Quais as três capitais de Estados brasileiros localizadas
numa ilha?

RESPOSTA - 1- Não, têm oito patas (pés); 2- Sua nuca; 3- Toa-
lha; 4- Figo, côco, nós, pequi e pêssego; 5- Relógio; 6- Conselho
Fiscal; 7- Concerto musical; 8- Carro-de-boi; 9- Cama de casal;
10- Voz; 11- Solimões; 12- Ladravaz; 13- São Lucas; 14- Erval;
15- Ouros; 16- Tirar do Egito os filhos de Israel; 17- Gênesis e
Apocalípse; 18- Existem mais ou menos 13 mil verbos da Lín-
gua Portuguesa e dez mil são terminados em “Ar”; 19- Não, foi
escrito em grego por um judeu de Alexandria; 20- São Luiz (Ma-
ranhão), Vitória (E. Santo) e Florianópolis (S. Catarina).

* Infamizinha - Uma loura desesperada procurou um pastor da
Igreja Universal e desabafou:
- Estou desesperada, perdi o meu emprego, fui assaltada no me-
trô, estou sem a mínima grana, devo a Deus e ao mundo, tenho
mais de onze cartões de créditos, todos eles com débitos astro-
nômicos a vencidos... Que é que eu faço? Às vezes penso até em
suicidar ...
- Que isto minha amiga, venha hoje ao nosso culto. Com um
simples despacho, você volta a ser feliz e a sua vida terá solu-
ções certas e seguras.
A loura recobrou um pouco das suas energias e compareceu ao
culto.
- Minha irmã, você está diante de 300 pastores unidos em ora-
ção e o despacho é por minha conta.
Pegando-a fortemente pela cabeça e a sacudindo pôs-se a gritar:
- Sai satanás, este corpo é morada de Deus ... Sai! Sai! Disaloja!
Disaloja! Disaloja!
E a loura imediatamente:
- Casas Bahia, Lojas Edmil, Zema, Arapuã, Lojas IM, Ponto
Frio, Magazine Luiza, Lojas Riachuelo, ...

Meu Deus - Todo mundo sabe que a filha da Xuxa com o
Luciano Szafir se chama Sasha.
Mas... e se fosse com o Pelé? - Grasha. (ótima!)
E se fosse com o Senna? - Rasha. (ahahah perfeita!)
E se fosse com o Antonio Erminio de Morais? - Ricasha.
E se fosse com o Presidente da Tostines? - Bolasha.
E se fosse com a Marlene? - Masha.
E se fosse com o Ratinho? - Escrasha.
E se fosse com o Jacaré do Tchan? - Agasha. (d+!)
E se fosse com o Nelson Ned? - Basha.
E se fosse com o Nei Matogrosso? - Bisha. (muito boa)
E se fosse com o Rubinho Barrichello? - Pasha. (hahahaha)
E se fosse com o Ministro Mântega? - Arrosha.
E se fosse com o Frango da Sadia? - Cosha.
E se fosse com o Corinthians ? - Rebasha
E se fosse com alguém que Acredita e Vota no Lula?
- Trosha (melhor de todas!) kkkkkkkkk

O maior evento de beleza
do sistema agrícola cafeeiro
do país abriu as inscrições para
a realização da 5ª edição –
Rainha EXPOCAFÉ promovi-
do pela Worse Produções.

O evento acontecerá entre
os dias 15, 16, 17 (grande fi-
nal) e 18 de Março de 2018.

O concurso busca reunir 15
candidatas de toda Minas Ge-
rais e Brasil modelos/misses
que tenham a partir de 18 anos
que cursem graduação ou te-
nha ensino médio completo e
idade limite até 28 anos. Des-
ta forma possuir beleza facial
e corporal.

A inscrição é no valor de
R$1.300,00 que cobre hotel,

Inscrições abertas
para Rainha

EXPOCAFÉ 2018

alimentação e transporte local
na cidade sede do evento que
é Três Pontas.

Haverá premiações em di-
nheiro:
1° Lugar - Rainha
EXPOCAFÉ 2018:
R$3.000,00
2° Lugar – Girl Coffee
International 2018:
R$2.000,00
1ª e 2ª Princesas (respecti-
vos lugares 3° e 4°)
R$1.500,00 cada.

Mais informações pelo con-
tato (35) 9.9149-2001 ou pela
página oficial:
w w w . f a c e b o o k . c o m /
girlcoffeeinternational

Incremento na produção de
café que poderia chegar a 10
milhões de sacas no próximo
ano, já tem perdas estimadas de
pelo menos 20% com atuais
condições das lavouras

As lavouras de café sofrem
um grande estresse neste mo-
mento, o que pode ser um
complicador para a atividade
no próximo ano. Era aguarda-
da uma supersafra, mas a ten-
dência é que, dependendo de
uma condição em curto prazo,
a supersafra pode estar preju-
dicada. Essa é a avaliação de
José Braz Matiello, engenhei-
ro agrônomo da Fundação
Procafé.

Em função de um menor
volume de chuvas, do calor, do
frio e de algumas doenças, la-
vouras ficaram desfolhadas em
várias regiões do país. A falta
de água é grande e o solo não
possui armazenamento sufici-
ente, além de o ar contar com
uma umidade baixa neste mo-
mento, levando a uma perda de

Lavouras de café já estão com potencial
produtivo comprometido

água maior. Estes fatores, para
Matiello, indicam uma defici-
ência de reservas para a
frutificação da colheita em
2018.

A folhagem do café, como
ele destaca, é a reserva da plan-
ta para passar por este perío-
do. Assim, pode não sobrar
para a florada do café, que uti-
liza muita reserva. A medida
em que a desfolha aumenta,
reduz o número de frutos por
ramo.

Ele diz ser difícil saber de
antemão o quanto a próxima
safra será menor do que o es-
perado. Tudo irá depender da
retomada das chuvas. Varian-
do de região para região, ainda
há reserva para gastar em um
período mais curto.

Para que as floradas ocor-
ram e para que as plantas recu-
perem suas reservas, são neces-
sárias chuvas de 20mm. "Se
puder 40mm, melhor ainda",
aponta o engenheiro agrônomo.
(Por Aleksander Horta e Izadora Pimenta)
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O Centro de Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente – CDCA, celebrou o
encerramento de 15 jovens do
curso de Assistente Adminis-
trativo no Programa Jovem
Aprendiz que concluíram com
êxito o período de contrato nas
empresas.

O Programa foi desenvolvi-
do em um período de dezesseis
meses onde os jovens tiveram
a capacitação profissional por
meio de atividades teóricas
oferecidas pelo CDCA e por
atividades práticas realizadas
nas empresas credenciadas à
instituição.

Os jovens foram recebidos
pela Coordenadora Geral do
CDCA, Maria Alice de Barros
Bemfica, que considerou so-
bre o período em que estive-
ram no programa. “O CDCA
busca com o programa ajudar
cada um a desenvolver habili-
dades e competências que aju-
darão na próxima etapa de

CDCA entrega certificado
a jovens do Programa

Jovem Aprendiz

suas vidas. Vocês são capazes
de ir muito longe. Confiem e
acreditem no potencial de
vocês”, ressaltou.

Na oportunidade a respon-
sável pelo acompanhamento
direto dos jovens no programa
da instituição, Camilla de
Paula Calheiros, agradeceu a
coordenação e aos estudantes
pela oportunidade enfatizando
a importância da participação
deles e que o CDCA está à dis-
posição.

Após as considerações fo-
ram entregues os certificados
aos formandos e todos foram
convidados a um café em co-
memoração à conclusão do
curso.

Participaram a coordenado-
ra geral Maria Alice de Bar-
ros Bemfica, coordenadoras
da Unidade II Jessica Soares
Lapa Assis e Helenice Abreu
Costa Reis e a responsável
pelo Jovem Aprendiz Camilla
de Paula Calheiros.

Secretaria de Esporte
de Varginha trabalha

na reforma de
Quadras da cidade

E a praça do bairro Santa Maria também foi reformada e a
Academia de Rua recebeu novos equipamentos

A quadra do bairro Corcetti foi reformada numa parceria da
Semel com a comunidade do Corcetti

A quadra do Sion recebeu uma nova Academia de Ginastica de Rua

A quadra da Vila Ipiranga foi reformada

A Semel está finalizando a pintura e reforma da Quadra do
Lentini “ Vila Flamengo”,  muito utilizada pela população e
também sede dos trabalhos sócio esportivos da equipe Vila

Flamengo, comandada pelo jovem Airan Ramos

Foi realizado um encontro
entre a equipe técnica do PSF
Barcelona e os funcionários do
CDCA com o tema “Relações
Interpessoais e dificuldades de
aprendizagem”.

O encontro foi mediado pe-
las colaboradoras do PSF
Tatiana – nutricionista; Hanily
– fonoaudióloga e Lidia Ma-
ria – psicóloga, onde a equipe
tratou com os instrutores das
Unidades II e III sobre pontos
relevantes no relacionamento
entre instrutor e as crianças e
adolescentes e como ele afeta
no processo de aprendizagem.
Posteriormente foram tratados
assuntos em relação aos aspec-
tos cognitivos e dificuldades
de aprendizagem.

Para a Coordenadora Geral
do CDCA, Maria Alice de Bar-

CDCA realiza parceria com profissionais
do PSF para trabalho com instrutores

ros Bemfica, “além de promo-
ver uma oportunidade única de
esclarecer questões pertinen-
tes ao trabalho da equipe com
as crianças e adolescentes, é
um momento de interação e
troca de experiências em que
podemos enriquecer em mui-
to nosso trabalho. A equipe do
PSF representada pelas três
profissionais tem muito a agre-
gar em nossas ações”, afirma.

A equipe continuará com al-
gumas ações até o final do ano
com o projeto “Tô ligado”
onde estarão atuando direta-
mente com uma turma de ado-
lescentes da Unidade II com
temas como bullying, bullying
x agressividade x timidez, lei-
tura, sexualidade, transtornos
alimentares e alimentação sau-
dável.

A nutricionista Daniele
Moreira e a fonoaudióloga
Cíntia Ribeiro Renault mo-
vimentaram as unidades de
Saúde atendidas pela equi-
pe do Nasf Norte de
Varginha (PSF Pinheiros,
PSF Girassol, PSF Jardim
Áurea, PSF Corcetti e PSF
Mont Serrat).

As unidades foram deco-
radas com o tema do agosto
dourado, com cartazes, ba-
lões e fitas douradas, e tam-
bém foram desenvolvidas
blitz educativa na sala de es-
pera sobre a importância do

Equipe  do Nasf
Norte de Varginha

fecha mês de agosto
com ações educativas

e palestras sobre o
aleitamento materno

aleitamento materno.
A campanha desse ano

abordou a importância de
toda a família e da comuni-
dade para o sucesso do alei-
tamento materno, pois, ape-
sar de um processo natural,
algumas mães podem pas-
sar por dificuldades.

Por isso é importante o
pai, os avós, vizinhos e ami-
gos estimulá-la a manter o
aleitamento materno exclu-
sivo até os 6 meses e sem-
pre procurar a unidade de
PSF em caso de dificulda-
des.
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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 Mu-
nicipal e à Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos para que seja realizada
operação tapa buracos em toda
extensão da Rua Baena Vinhas
Maselli, no bairro Sagrado
Coração II.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Saúde para que seja
realizada a substituição ou ma-
nutenção das cadeiras de roda
do Centro de Referência em
Medicina Física e Reabilita-
ção situado na Rua João
Manoel Azze, 42, Centro.

Carlos Costa – PMDB
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, ao Secretário Munici-
pal de Saúde e ao Chefe do
Setor de Zoonoses, as seguin-
tes informações: Está sendo
realizado no Cemitério Muni-
cipal e na Vila Floresta o ser-
viço de combate à proliferação
de escorpiões? Se sim, por
quantos agentes, quando co-
meçou e até quando será rea-
lizado? Se não, por que e
quando será iniciado? Qual
procedimento o munícipe deve
tomar em caso de ser picado
por um escorpião? Quais as
consequências que poderão
ocorrer à pessoa que for pica-
da por escorpião?
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Administração, as se-
guintes informações: Como
está a situação da Licença de
Incentivo à Disciplina, Assi-
duidade e Pontualidade –
LIDAP? Quando será corrigi-
do o erro técnico, que alterou
o inciso VII do artigo 125 da
Lei 2.673, de 1995, que foi
acrescentado pela Lei 4.818,
de 2008? Foi publicado no
Blog do Madeira, em 23 de ju-
nho deste ano, que a Secreta-
ria Municipal de Administra-
ção estaria fazendo a revisão
das leis sobre os servidores.
Quando esta revisão será con-
cluída? Quando o Projeto de
Lei que restitui a LIDAP será
enviado à Câmara Municipal
de Varginha pelo Poder Exe-
cutivo? Como fica a situação
dos servidores públicos que
foram privados da LIDAP nes-
te período em que foi
suspensa? Como está o anda-
mento e que providências es-
tão sendo tomadas a respeito?

Carlúcio Mecânico - SD
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e à Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos – SOSUB que seja reali-
zada a reforma da quadra
poliesportiva e da praça loca-
lizadas na Avenida Manoel
Vieira da Silva, entre os bair-
ros São Francisco e Parque
Imperial.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal que seja estudada a
possibilidade e tomadas as
providências cabíveis para cri-
ar um projeto de pesque-e-sol-
te nos Parques Municipais, es-
pecialmente no Parque Cente-
nário.

Cláudio Abreu - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Departamento
Municipal de Transporte e
Trânsito – DEMUTRAN que
seja refeita a sinalização de
trânsito nas ruas da praça Ma-
rechal Deodoro, e se possível,
que seja alterado o percurso
das linhas de ônibus, para que
estes passem mais próximo da
Escola Estadual Coronel
Gabriel Penha de Paiva, situ-
ada na rua Gabriel Penha de
Paiva, Vila Paiva.
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Re-
solução nº 11/2017 que insti-
tui a Comissão Especial e Per-
manente de Meio Ambiente,
do Bem-estar Animal e Desen-
volvimento Sustentável da Câ-
mara Municipal de Varginha,
com o objetivo de discutir,
analisar e acompanhar ques-
tões pertinentes ao meio am-
biente no âmbito do municí-
pio de varginha.

Dudu Ottoni - PTB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, ao Secretário Munici-
pal de Governo, ao Secretário
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos e ao Secretário
Municipal de Esportes e Lazer
que providenciem os serviços
de limpeza e capina, reforma
dos banheiros e vestiários,
além de melhorias do sistema
de iluminação do local deno-
minado “Quadra da Pedreira”,

situado na Rua José Barcelo-
na de Oliveira, próximo ao
imóvel número 299, no bairro
Vila Barcelona.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, ao Secretário Munici-
pal de Governo e ao Secretá-
rio Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos, para que seja
realizada operação tapa-bura-
co na Rua José Barcelona e
recapeamento asfáltico na Via
Pedestre 2, no bairro Vila
Registânea.

Pastor Fausto - PR
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos, através do Departamen-
to Municipal de Transporte e
Trânsito – DEMUTRAN, a re-
tirada do quebra-molas e cons-
trução de uma faixa elevada
para travessia de pedestres na
Avenida Arthur Salviolo Lima,
nas proximidades do imóvel
número 268, bairro Bom Pas-
tor.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal operação tapa buraco
na Avenida Benjamim Elisei,
no cruzamento com a Rua José
Gonçalves de Alcantara, no
Bairro Park Rinaldo.
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Lei
Nº 58/2017 que declara de uti-
lidade pública municipal a
"ASSOCIAÇÃO DOS SINDI-
CATOS DOS PRODUTORES
RURAIS DO SUL DE MI-
NAS"

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos, Sr. Luiz Roberto Pinto
para que seja construida uma
academia de rua ao ar livre no
Park Rinaldo.
Requerimento:
* Solicitando ao Exmo Juiz de
Direito da Vara da Infância e
Juventude da Comarca de
Varginha, Dr. Maurício
Navarro Bandeira de Melo as
seguintes informações: Como
se encontra a política de ado-
ção de crianças no município?
Quais são as limitações e res-
trições encontradas pela Vara
da Infância e Juventude para
agilizar e ampliar esta inicia-
tiva?

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, ao Departamento Mu-
nicipal de Transporte e Trân-
sito – DEMUTRAN e à Con-
cessionária do Transporte Co-
letivo Urbano – Autotrans,
para que seja estudada a pos-
sibilidade e tomadas as provi-
dências cabíveis para que a li-
nha de ônibus que passa pela
Walita se prolongue até os
bairros São Geraldo e Pinhei-
ros.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos as seguintes informa-
ções sobre a reforma da qua-
dra poliesportiva localizada na
Rua Humberto Limborço, na
Vila Floresta: Por que a refe-
rida praça ainda não foi refor-
mada? Existe previsão para o
início das obras? Em caso afir-
mativo, quando a reforma da
quadra estará concluída? O
que pode ser realizado para
melhorar a iluminação públi-
ca e ampliar a segurança no lo-
cal?

Dr. Alencar Faleiros - PSDB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, pedido de programa-
ção e providências cabíveis,
através da Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos, para melhorias, como
asfaltamento e iluminação, na
Rua do Ouro, Vila Bueno.

Leonardo Ciacci - PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal a realização de
recapeamento asfáltico na Rua
Joaquim Camilo Tavares, no
bairro Campos Elíseos.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e à Diretoria do Boa
Esporte Clube, para que
envide esforços e providênci-
as necessárias à realização de

jogos de campeonatos muni-
cipais de futebol amador de
Varginha como partidas preli-
minares dos jogos do BOA Es-
porte.

Marquinho da Cooperativa
- PRB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos, a instalação de placa de
advertência de rua sem saída
na Rua Topázio, esquina com
a Rua João Batista Bueno, no
bairro Vila Bueno.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal informações referentes
à Unidade Básica de Saúde –
UBS em construção do Bairro
Jardim Mont Serrat: Há pro-
gramação para o término da
obra? Existe uma data previs-
ta para sua inauguração?

Zacarias Piva - PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos, a construção de rampas
de acessibilidade no Terminal
Rodoviário.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Departamento
Municipal de Transporte e
Trânsito – DEMUTRAN, a
implantação de mão única de
trânsito na Avenida Fleming,
no Bairro Novo Horizonte.

Zilda da Silva - PSDB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal a substituição das lixei-
ras danificadas na Praça Ge-
túlio Vargas, Centro.
* Solicitando ao Diretor da
Guarda Civil Municipal, Sr.
Eduardo Silva, que seja elabo-
rada, em conjunto com os ór-
gãos da Administração Muni-
cipal e meios de comunicação,
uma campanha educativa
abordando a importância do
respeito aos limites de veloci-
dade no trânsito.

Zué do Esporte – PODEMOS
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-

cipal de Saúde que seja estu-
dada a viabilidade e tomada as
providências necessárias para
implantar uma unidade
odontológica 24 horas na UPA
- Unidade Pronto Atendimen-
to localizada na Rua Jair
Santana, no Bairro Padre
Vitor.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos as seguintes informa-
ções sobre a implantação de
medidas de contenção de ve-
locidade e a realização de ope-
ração tapa buraco na Rua Pro-
jetada A, no Bairro Nova
Varginha: Por que as medidas
indicadas ainda não foram re-
alizadas? Existe previsão para
a realização desses serviços?
Caso afirmativo, quando esses
serviços serão realizados?

Delegado Celso Ávila - PSB
Indicação:
* O vereador Delegado Celso
Ávila apresentou uma indicação
na Câmara Municipal de
Varginha, destinada ao deputa-
do federal Edson Moreira soli-
citando o apoio do parlamentar
na conquista de recursos, por
meio de emenda parlamentar,
para a realização de
recapeamento asfáltico de tre-
chos da ruas Resende Xavier e
Orminda de Vasconcelos, no
centro da cidade e na Vila Flo-
resta, respectivamente.
De acordo com o vereador, a pa-
vimentação dessas vias é anti-
ga, o que torna inviável a ma-
nutenção através do serviço de
tapa buracos. “É importante di-
zer que as ruas Resende Xavier
e Orminda de Vasconcelos pos-
suem um intenso trânsito de ve-
ículos, inclusive de transporte
coletivo de carga. Em alguns
trechos, o asfalto está bastante
deteriorado, prejudicando o
trânsito e podendo causar gra-
ves acidentes”, informou Dele-
gado Celso.
O vereador também solicitou ao
mesmo deputado que apoie o
Hospital Regional do Sul de Mi-
nas com o envio de emenda par-
lamentar para a compra de no-
vos equipamentos para a insti-
tuição. No pedido, ele explicou
sobre a importância do Hospi-
tal Regional para o Sul de Mi-
nas e abordou a necessidade da
instituição em conseguir verbas
para manter a eficácia na pres-
tação dos serviços. “O Hospital
está precisando de um gerador
de energia, o oxímetro para o
CTI, dentro outros equipamen-
tos que são fundamentais para
o atendimento dos pacientes.
Sabendo que o deputado está
atento às questões da saúde em
Minas Gerais, faço esse pedido,
esperando ter um breve e posi-
tivo retorno”, concluiu o verea-
dor Delegado Celso Ávila.
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Durante o mês de agosto
foram realizados diversos
eventos no Sul de Minas com
o objetivo de reforçar o tra-
balho realizado diariamente
pelas equipes da Cemig,  pro-
mover maior aproximação
com o cliente e esclarecer
dúvidas  sobre os serviços
prestados pela empresa. Os
eventos realizados alcança-
ram diretamente mais de 9
mil pessoas, divulgando as
informações da Cemig a to-
das as classes sociais. Levan-
do cultura, conhecimento e
muita diversão, a empresa
promoveu um aprendizado
lúdico por meio dos Progra-
mas Teatro de Luz, Café com
a Cemig, Cemig e Você e
Ecocine Cemig.

Nos dias 17 e 18 de agos-
to, escolas públicas de São
José do Alegre deram uma
pausa nas atividades para par-
ticipar dos eventos promovi-
dos pela Cemig. Os estudan-
tes participaram de palestras,
sessão de cinema e assistiram
a uma peça teatral educativa.

Em Pouso Alegre, a apre-
sentação da peça “Tudo de
Galinhas e o Reino mais fan-
tástico do Mundo” reuniu
cerca de 600 estudantes no
auditório da Câmara Munici-
pal. Durante o espetáculo, a
equipe de teatro Adriana Galo
conta Histórias abordou, de
uma maneira muito divertida,
temas como preservação do
meio ambiente, uso racional
da energia elétrica, empre-
endedorismo e respeito às di-
versidades.

O Café com a Cemig, pro-
movido em parceria com o
Centro de Referência em As-

 Eventos realizados pela Cemig
em agosto orientaram mais de
9 mil pessoas no Sul de Minas

Força-tarefa da empresa levou dicas de
economia e segurança para a população

sistência Social - CRAS, reu-
niu 153 donas e “donos” de
casa, em três cidades, para um
bate-papo descontraido sobre
economia, segurança, desli-
gamentos programados e aci-
dentais, iluminação pública,
conta de luz e os canais de
atendimento da empresa.

A caravana da Cemig tam-
bém esteve presente na
Construsulminas – a maior
feira da construção civil do
Sul de Minas. O estande
montado no shopping Serra
Sul, em Pouso Alegre, foi vi-
sitado por milhares de pesso-
as, nos dois dias de evento.
Uma blitz realizada no Super-
mercado Baronesa, levou as
dicas da Cemig para 610 mo-
radores da cidade.

Em Nepomuceno, a tenda
da Cemig foi uma das atra-
ções da Rua de Lazer, promo-
vida pela Prefeitura Munici-
pal em comemoração ao ani-
versário da cidade. Cerca de
1 mil pessoas conheceram di-
cas de economia e segurança
por meio das maquetes apre-
sentadas pelas equipes da
Cemig, que simularam os ris-
cos associados ao contato
com a rede elétrica, e o con-
sumo dos principais eletrodo-
mésticos, mostrando dicas
práticas para economizar
energia na residência.

Técnicos da Cemig tam-
bém participaram do Festival
de Pipas de Bandeira do Sul,
orientando 913 crianças so-
bre os riscos de soltar pipas
próximo à rede elétrica e
conscientizando-as sobre os
danos causados pela utiliza-
ção de cerol e da linha chile-
na.

Desde que foi fundada,
em 20 de maio de 1951, a
Associação Médica de
Varginha (AMV) cumpre
um papel importante tanto
para a categoria médica,
quanto para a cidade.

A AMV congrega médi-
cos de Varginha e cidades
circunvizinhas, tendo por
objetivo a promoção de ati-
vidades associativas, cientí-
ficas, sociais e culturais,
bem como defender os in-
teresses de seus associados,
contribuindo para a valori-
zação dos profissionais mé-
dicos.

Em 20 de maio de 1951
foi instituída a Secção Re-
gional de Varginha. A fun-
dação ocorreu durante o pe-
ríodo de realização de uma
jornada Médica na Cidade
com a presença de 168 mé-
dicos do Sul de Minas e do
então Presidente da AMMG,
o professor Hilton Rocha.

A primeira diretoria ofi-
cial da Associação Médica
de Varginha (AMV) teve
como Presidente o Dr. Os-
waldo Valadão de Rezende
que, com a ajuda de seus co-
legas, organizou a entidade
conquistando a confiança da
classe médica sulmineira,
iniciando assim a presença
oficial de Varginha no cená-
rio estadual da AMMG..

O trabalho desenvolvido
pelos Presidentes e por seus
Diretores é um espelho da
pujança médica dos associ-
ados que, ao longo dos anos,
tem dedicado à entidade e
comunidade esforços com o
intuito de promover a saú-
de coletiva em todos os seus
níveis, quer sejam preven-
tivos, curativos e ou palia-
tivos.
Dr. Adrian Nogueira

Presidente
A Associação Médica de

Varginha (AMV) realizou,
na quinta-feira, 31/Agosto/
2017, as eleições para a sua
nova Diretoria. Votaram os
médicos em dia com as
obrigações estatutárias, das
08h00 ás 20h00, na sede da
AMV, que fica localizada à
Avenida Rio Branco, 202,
Centro.

Apenas uma chapa foi
inscrita, que adotou como

Dr. Adrian Nogueira Bueno
Eleito Presidente da Associação

Médica de Varginha

lema “Renovação da Saúde
Médica”, e ficará a frente da
entidade pelo triênio 2017/
2020.

A posse do novo Presi-
dente e dos novos dirigen-
tes está prevista para o dia
29 de setembro próximo.

Dr. Adrian Nogueira
Bueno é Graduado e Pós
Graduado pela Universida-
de Federal do Estado do Rio
de Janeiro, com Especiali-
zação em Reumatologia,
Membro Titular da Socieda-
de Brasileira de Reuma-
tologia, Professor da Disci-
plina de Reumatologia da
Faculdade de Ciências Mé-
dicas de Alfenas.

Dr. Adrian é um homem
determinado e estudioso,
tanto que recentemente re-
cebeu um prêmio no 9º
Congresso Brasileiro de
Dor, realizado no Ceará, e
nomeado para representar o
Brasil nos Estados Unidos.

Reumatologista e geria-
tra é membro do Centro Mé-
dico Varginha, e reconheci-
do como um dos principais
e mais atuantes nomes que
atuam na medicina mineira.

Nova Diretoria
Ficou assim formada:

Presidente Dr. Adrian No-
gueira Bueno, Vice Presi-
dente Dr. Tulio Ribeiro Bra-
ga, Secretária Dra. Kélbia
Micaela Fortunato, Diretor
Financeiro Dr. Rodrigo dos
Santos Maganha,  Vice-Di-
retor Financeiro Dr. Rogé-
rio Maiolini, Diretor Cien-
tífico Dr. Francisco Roberto
Lello Santos,. Diretora So-
cial Dra. Adriana Garcia
Vieira Bueno, Diretor de
Patrimônio Dr. Alberto Se-
vero de Paiva Filho, Dire-
tor de Esporte Dr. Armando
Fortunato Filho.

Delegados da AMMG -
Efetivos: Dr. Armando de
Mattos Netto, Dr. Carlos
Alberto Braga. Suplentes:
Dr. Ernesto Rabello
Dendena, Dr. Luiz Henrique
de Souza Pinto.

Conselho Fiscal: Dr.
Lucas Marques Cincoetti,
Dr. Alexandre Assad de
Moraes e Dra. Ana Cláudia
de Andrade.

Varginha, além da eleição
do Dr. Adrian Nogueira
Bueno, Presidente da Asso-
ciação Médica de Varginha
(AMV) para o mandado
2017/2020, conta também, e
merece destaque, a eleição
do Dr. Armando Fortunato
Filho para Diretor de As-
sunto Interior - Adjunto, da
Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG).

Há que ressaltar também
a eleição, para Presidente da
Associação Médica Brasilei-
ra (AMB), do Dr. Lincoln
Lopes Ferreira, ex-presi-
dente da AMMG que já
prestigiou, e muito, a Asso-
ciação Médica de Varginha
em diversos eventos.

A classe médica, em espe-
cial a Associação Médica de
Varginha, por seus associa-
dos, vem demonstrando sua
atuação nas diversas entida-
des, local e estadual, da ca-
tegoria. Esta participação ati-
va, atuante, da classe médi-
ca da Cidade é a demonstra-
ção inequívoca da importân-
cia, para a Associação Médi-
ca de Varginha e para a pró-
pria cidade de Varginha,
como a eleição de um repre-
sentante da Cidade na Asso-
ciação Médica de Minas Ge-
rais, no caso, Dr. Armando
Fortunato Filho, eleito Dire-
tor de Assunto Interior - Ad-
junto.

A eleição para a nova Di-
retoria da Associação Médi-
ca de Minas Gerais aconte-
ceu dia 31/08/2017. Única
inscrita e regular, a chapa
‘Ética e Integração’ foi elei-
ta por aclamação.

Diretoria para o
mandado
2017/2020

Presidente: Maria Inês de
Miranda Lima, Vice-Presi-
dente: Fábio Augusto de Cas-
tro Guerra, Secretário Geral:
Gabriel de Almeida Silva
Júnior, 1ª Secretária: Regina
Fátima Barbosa Eto, Diretor
Científico: Agnaldo Soares
Lima, Diretora Científica
Adjunta: Luciana  Costa Sil-
va, Diretora Financeiro: Ma-
ria Aparecida Braga, Diretor
Financeiro-Adjunto: Alce-
bíades Vitor Leal Filho, Di-
retor Administrativo: Odilon
Gariglio  Alvarenga de
Freitas, Diretor Administra-
tivo-Adjunto: Ricardo  Ale-
xandre de Souza, Diretor de
Defesa do Exercício Profis-
sional: Juraci Gonçalves Oli-
veira, Diretor de Def. Exerc.
Profissional-Legislativo:
Marcelo Versiani Tavares,
Diretor de Def. Exerc. Pro-
fissional-Remuneração:
Márcio Silva Fortini, Diretor
de Benefícios: Paulo Bastia-
netto, Diretor de Promoções

Dr. Armando Fortunato
eleito Diretor da AMMG

Dr. Lincoln Lopes
para a Presidência da AMB

Culturais: Marconi  Gomes
da Silva, Diretor de Comu-
nicação e Marketing: Luiz
Carlos Molinari Gomes, Di-
retor de Comunicação e
Marketing-Adjunto: Francis-
co Carlos  Salles Nogueira,
Diretor de Assuntos Interior:
Paulo Roberto Repsold, Di-
retor de Assuntos Interior-
Adjunto: Armando
Fortunato Filho, Diretor de
Assuntos Interior–Adjunto:
Lineu Camargos Júnior, Di-
retor de Assuntos Interior–
Adjunto: Manuel Neves Tor-
res Neto, Diretor de Assun-
tos Interior–Adjunto: Meli-
cégenes Ribeiro Ambrósio,
Diretor de Assuntos Interior–
Adjunto: Roberto Carlos Ma-
chado.

Eleição da nova Diretoria
da Associação Médica

Brasileira
Já a votação para a eleição

da nova Diretoria da Associ-
ação Médica Brasileira
(AMB) foi eletrônica e con-
cluída na quinta-feira, 31/08/
2017, às 18h30. Conforme
Ata da Comissão Eleitoral,
redigida logo após o fecha-
mento da votação e apuração
do pleito, que contou com a
anuência e concordância de
ambas as chapas, o resulta-
do geral dos votos válidos fi-
cou assim: a) Chapa 1 –
AMB Sem Partido: 72,99%
e b) Chapa 2 – AMB Para os
Médicos: 27,01%.

A eleição foi realizada
pela Scytl Innovating Demo-
cracy e auditada pela Price-
waterhouse Coopers (PwC),
empresas com atuação inter-
nacional e com expertises
mundialmente reconhecidas,
garantindo transparência e
confiabilidade, não somente
à apuração dos votos, mas a
todo processo eleitoral, fun-
damental para que a demo-
cracia e vontade dos médicos
eleitores seja preservada.

Os votos dos médicos de
São Paulo não puderam ser
contabilizados, pois, a elei-
ção realizada por esta fede-
rada está judicializada, por
iniciativa da própria Associ-
ação Paulista de Medicina.

Conforme rito estatutário,
o resultado será apreciado
pelo Conselho Deliberativo e
Assembleia de Delegados.
Na sequência, a nova direto-
ria da AMB será empossada.



8 VARGINHA  & Sul de Minas ALFENAS & Circunvizinhas}  16 / 09 / 2017

> Cordete   WatsApp (35)  9. 9989-6039  E-mail: cordete@bol.com.br

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

A inauguração da Clínica
Magnus Imagens Médicas de
Varginha aconteceu no dia 29
de agosto. A Magnus conta
com equipamentos de Resso-
nância Magnética 3 Tesla,
ultrassonografia 3D/4D livre e
Câmara Hiperbárica.

Em entrevista ao Diretor do
Jornal MINAS DO SUL e da
TV VARGINHA e TV MI-
NAS DO SUL, o diretor, Dr.
Felipe de Oliveira Megias,
destacou:  “Hoje é a inaugu-
ração da clínica MAGNUS
Varginha - uma parceria do
Grupo Magnus/Alfenas com
um grupo médico de Varginha,
onde estamos trazendo para
Varginha a melhor tecnologia
em relação a ressonância mag-
nética com um aparelho de 3.0
Tesla, que ainda não tem na re-
gião, a diferença é que ele ofe-
rece uma qualidade diagnós-
tica muito superior e a um cus-
to normal que a população

Inauguração da Clínica
MAGNUS

Imagens Médicas de Varginha

paga para as demais clínicas
que possuem aparelho de me-
nor campo como o 1,5 Tesla.

Além disso, trazemos para
Varginha uma estrutura dife-
renciada, de fácil acesso, pró-
xima ao Shopping e uma equi-
pe treinada para prestar um
trabalho humanizado e atender
o cliente que precisa fazer um
diagnóstico preciso com o me-
nor custo.

Além disso estamos trazen-
do para a região a tecnologia
Ultra-som 4D HD Livre que,
além de fazer imagens exce-
lentes, proporciona para as
mamães e papais que querem
ver o filho já dentro da barri-
ga como ele parece com o pai,
com a mãe - dá para ver muito
detalhe no rosto.”.

Dr. Armando Fortunato,
também falando ao Jornal
MINAS DO SUL e à TV
VARGINHA e TV MINAS
DO SUL  em relação a

MAGNUS, "a Clínica de Ima-
gens Médicas representa a for-
ça empreendedora de alguns
médicos de Varginha e incor-
pora novas tecnologias de pon-
ta, assegurando maior nitidez
e qualidade nos diagnósticos
por imagens, realizados por
ultrassonografias e ressonân-
cia magnética de última gera-
ção, a serviço da população sul
mineira.

Apoiamos com satisfação
esta iniciativa através de par-
cerias que, temos a certeza,
desdobrará em maior agilida-
de e tranquilidade diagnóstica

nos serviços de saúde públicos
e privados de nossa região.
Varginha merece e aplaude
esta ousadia da categoria mé-
dica que, com seus próprios
esforços, acredita nesta nova
conquista”. E acrescenta: “Na
MAGNUS em breve será
inaugurada uma Câmara
Hiperbárica ,com tratamento
individualizado de pacientes
com feridas crônicas como úl-
ceras de perna, pés diabéticos
e escaras de decúbito, trata-
mento este que somente são
disponibilizados nos grandes
centros”.


