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Estratégia visa expandir a presença das
marcas do Grupo na região com mais uma
unidade de produção de cafés torrado e
moído.

O grupo alemão Melitta, companhia
especialista em café, anunciou na quin-
ta-feira, 5/10, a construção de uma  nova
fábrica em Varginha. A assinatura do con-
trato para a aquisição de uma estrutura
fabril no Distrito Industrial Cláudio
Galvão Nogueira ocorreu na Prefeitura de
Varginha, entre o Presidente da Melitta
para a América do Sul, Marcelo Del Nero
Barbieri, o prefeito Antonio Silva e o re-
presentante da Tormep, o advogado
Angerlo Giardielo.

A quarta unidade fabril no País tem
como principal objetivo crescer, e forta-
lecer ainda mais, a participação das mar-
cas do Grupo Melitta no mercado minei-
ro, mantendo a estratégia da empresa de
expandir cada vez mais a sua presença
nos lares brasileiros.

A estimativa é que a nova fábrica en-
tre em operação no segundo semestre de
2018, com foco na produção das marcas
de café torrado e moído. “A nova estru-
tura faz parte do plano de crescimento da
companhia, que visa conquistar cada vez
mais consumidores no Brasil, oferecen-
do cafés, filtros e acessórios para o pre-
paro de café com qualidade”, destacou
Marcelo Del Nero Barbieri, presidente da
Melitta para a América do Sul.

O aporte da multinacional alemã no
mercado mineiro foi iniciado em abril
deste ano, com a aquisição da marca Café
Barão, em Minas Gerais. “Foi o primeiro
passo para fortalecer as nossas marcas e
acelerar o nosso crescimento em Minas
Gerais e no Brasil. Identificamos um for-
te potencial de crescimento para a marca
Melitta, para toda a nossa linha de pro-
dutos e especificamente para a marca mi-
neira Barão”, reforçou Barbieri.

A nova fábrica de Varginha atenderá à
demanda dos consumidores mineiros e
também de outras regiões do Brasil. “A
nova unidade contará com investimento
inicial acima de R$ 8 milhões (de reais),
estará instalada em um terreno de 26 mil
metros quadrados e terá 3.800 m2 de área

Grupo Melitta anuncia
fábrica para Varginha

construida, que foi dimensionada para
atender ao crescimento do mercado e das
marcas do Grupo Melitta. Nossa expec-
tativa é gerar faturamento próximo a 200
milhões de Reais nos próximos 4 anos a
partir da unidade de Varginha”, finalizou
o Executivo da Melitta.

Para o prefeito Antonio Silva a vin-
da da Melitta para Varginha é de grande
importância para a economia local.
“Estamos certos de que foi uma excelen-
te escolha por nossa cidade, e que este
pensamento traduz o sentimento de toda
a nossa população e da nossa equipe que
trabalhou por este dia. Conseguimos cum-
prir rigorosamente o cronograma previs-
to e agora nos resta desejar  sucesso à
Melitta”, disse Antonio Silva.

Participaram ainda da solenidade o
vice-prefeito Vérdi Melo, o secretário
municipal de Indústria, Pedro Gazzola, o
procurador Geral do Município, Evandro
Santos, o chefe de Serviço de Integração
Empresarial,  Ricardo Takei, e o empre-
sário Edson Meneguelli. Pela Melitta o
diretor de Marketing  Jonatas Rocha, o
diretor Corporativo Daniel Muiller, o ad-
vogado Thomas Brinqui, o Enderson
Marcel, que será o gerente da fábrica em
Varginha, e Valéria Santoro, da Agencia
Ketchum.

Sobre a Melitta
A Melitta do Brasil representa o segun-

do maior faturamento do grupo em todo o
mundo, atrás somente da matriz na Ale-
manha.

A Melitta é uma companhia que desen-
volve produtos que ofereçam aos consu-
midores o máximo do prazer do café. A
empresa tem em seu portfólio café Melitta,
filtros, acessórios e as marcas café Bom
Jesus e Barão. Multinacional alemã, a
Melitta foi fundada em 1908, em Dresden,
por Melitta Bentz, criadora do primeiro
filtro de papel para coar café. Hoje, pre-
sente em 60 países, o Grupo Melitta tem
no Brasil o 2º maior mercado.

O Porto Seco Sul de Minas foi o ende-
reço de mais uma visita do projeto Câma-
ra nas Empresas. Na manhã da terça-feira
(03/10), os vereadores de Varginha foram
recebidos por uma equipe da empresa, que
explicou os investimentos e atividades re-
alizados e deram a noção real da impor-
tância do Porto Seco não só para o Muni-
cípio, mas para todo o Brasil.

Além do presidente da Câmara, verea-
dor Zacarias Piva, também participaram do
encontro a vice-presidente, vereadora Zilda
Silva, o secretário da Mesa Diretora, vere-

Câmara nas Empesas é
realizado no Porto

Seco do Sul de Minas

Era ainda bem cedinho.
Assim que me levantei, olhando
para a folhinha, de uma data me

lembrei:

7 de Outubro
- data de muitas realizações.

São 135 anos de desenvolvimento
e expansão.

Parabéns para você!
Eu lhe digo  com emoção:

Varginha, ‘te’ admiro de coração!...

Parabéns, Varginha
e sua população!

ador Dudu Ottoni, e os vereadores Carlúcio
Mecânico, Delegado Celso Ávila e Leonar-
do Ciacci.

Antes de fazerem a visita às instalações,
eles assistiram à uma apresentação, onde
foi explicada a origem da empresa, suas
atividades e sua contribuição para com o
Município. “Hoje temos aqui uma unida-
de da Polishop, de onde são despachados
100% dos materiais comprados por meio
de e-comerce (televisão e internet). Tam-
bém está sendo instalada uma unidade da
Eurofarma, de onde serão distribuídos
medicamentos para todo o Brasil. Ofere-
cemos a essas empresas que se instalam
aqui as opções de armazéns alfandegados
ou armazéns gerais, além de gestão de obra
civil, locação de galpões, operador logístico
e administração de condomínio industrial
e logístico”, disse Breno Nogueira Paiva,
gestor do Porto Seco do Sul de Minas.

Para os vereadores, a visita superou as
expectativas, pois, foi muito relevante co-
nhecer de perto os grandes negócios gera-
dos em uma das maiores empresas do se-
tor no Estado de Minas Gerais.

“O Porto Seco do Sul de Minas, além
de ser uma grande empresa de nossa cida-
de, é uma referência em todo nosso país.
O pioneirismo e o empreendedorismo dos
idealizadores deste grande projeto nos or-
gulha e enche nosso coração de gratidão.
Não conseguimos nem medir a quantida-
de de empregos indiretos que o Porto Seco
gera para nossa cidade e nossa região, dada
tamanha grandeza de sua atuação. Com
certeza é uma empresa que eleva o nome
de Varginha e que merece todo o apoio do
poder público. Por isso essa Gestão 2017
da Câmara Municipal se sente orgulhosa
de ter implantado o projeto Câmara nas
Empresas, que nos faz enxergar o potenci-
al do nosso Município e nos coloca, ainda
mais, como parceiros das empresas”, dis-
se o vereador presidente da Câmara Muni-
cipal Zacarias Piva.

O Porto Seco do Sul de Minas possui
cerca de 50 anos de prestação de serviço
em Varginha e está localizado em um con-
domínio industrial e logístico com área de
900.000 metros quadrados. Tem licença
para operar como Centro Logístico e In-
dustrial Aduaneiro (CLIA), contando com
estrutura completa para armazenar e mo-
vimentar cargas gerais e químicas, além
daquelas sujeitas à anuência do Ministério
da Agricultura e Agropecuária – Mapa -  e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria - Anvisa.
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O Prefeito Antônio Silva assi-
nou, em Belo Horizonte, a Escri-
tura Pública de doação de área
para a construção das novas ins-
talações do Fórum da Comarca de
Varginha. Participaram da soleni-
dade, além do Prefeito, o Secre-
tário de Estado Adjunto da Fazen-
da, Paulo de Souza Duarte.

Localizada no bairro Vale das
Palmeiras, com 12.960,70 m2, a
área, de propriedade do Municí-

Em comum acordo com a Se-
cretaria Municipal de Meio Am-
biente, o Codema vem a público
esclarecer que, a partir deste mês,
a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente assumirá, como uma de
suas atribuições, a autorização
para a realização de corte e/ou
poda de árvores em Varginha.

Esta medida tem por objetivo
repassar à SEMEA uma tarefa até
então assumida pelo Codema com
competência, mas que a partir de
agora será realizada pela Secreta-
ria, a quem competem as funções
executivas em relação ao meio
ambiente em Varginha.

Porém, a autorização para cor-
te ou poda de árvores no ambien-
te urbano seguirá os mesmos pro-
cedimentos anteriores, onde o in-
teressado (requerente) deverá pro-

Prefeito Antônio Silva
assina  escritura de doação
de área para a construção

do novo Fórum de Varginha
pio, avaliada em R$ 3.570.000,00,
está sendo doada mediante auto-
rização da Lei Municipal 5.828 de
maio de 2014.

Para o Prefeito a construção de
um novo Fórum é uma importan-
te  conquista para a cidade. “Em-
bora tenhamos um Fórum moder-
no, com o crescimento da cidade
suas instalações se tornaram aca-
nhadas. Agora, com a doação des-
ta área, será possível executar um
projeto moderno, com uma arqui-
tetura atual, um avanço significa-
tivo para as pessoas que procuram
os serviços forenses e que vai per-
mitir a melhor adequação da de-
manda com a instalação de novas
varas, sendo motivo de  orgulho
para todos nós”, justificou o pre-
feito Antonio Silva.

Secretaria de Meio Ambiente passa a
ser responsável pela autorização para
poda e corte  de árvore em Varginha

tocolar seu pedido através do pre-
enchimento de formulário pró-
prio, cujo modelo encontra-se dis-
ponível nos sites da Prefeitura e
do Codema.

O pedido deve ser feito no se-
tor de protocolo da Prefeitura, na
Rua Presidente Antônio Carlos,
356, acompanhado de documen-
tos, como: IPTU, projeto de cons-
trução de imóvel e outros que
comprovem a necessidade de su-
pressão ou poda da árvore.

A SEMEA, através de seu cor-
po Técnico, composto por enge-
nheiro Florestal, engenheiro
Agrônomo e técnico de Meio
Ambiente, fará vistoria no local
onde se situa a árvore, emitindo
parecer sobre o corte/poda. Se for
autorizado o corte/poda, o reque-
rente será informado e deverá re-
tirar o documento de autorização
na própria SEMEA, que, em ca-
sos de árvores situadas em
logradouros públicos também é a
responsável pelo corte/poda. Mas
é importante lembrar que em ca-
sos de árvores situadas em pro-
priedade particular, cabe ao reque-
rente contratar um serviço espe-
cializado para a poda ou retirada
da árvore.

É importante ressaltar, ainda,
que a autorização para cortar uma

árvore na cidade implica no cum-
primento de medida compensató-
ria à este corte, que poderá ser o
plantio de outra árvore pelo reque-
rente em local adequado, a doa-
ção de mudas para plantio em pro-
jetos coordenados pelo CODE-
MA/SEMEA ou doação de mate-
riais para projetos educativos e de
plantio, relacionados à arbori-
zação urbana. No momento de
retirar a autorização o requerente
deverá assinar termo de compro-
misso de medida compensatória.

Mais informações sobre os
procedimentos para corte/poda de
árvores podem ser obtidas direta-
mente na SEMEA, pelos telefo-
nes 3690-2529 e 3690-2311 ou no
Codema, pelo telefone 3223-2788
ou ainda no setor de protocolo da
Prefeitura ou através do novo site
do Codema: https://www.code-
madevarginha.com.br

“Também estamos trabalhando
com projetos de plantio comuni-
tário e realizando o inventário das
árvores de Varginha, para plane-
jar melhor a arborização da nossa
idade. Conheça mais sobre estes
projetos visitando no nosso blog:
https://varginhamaisverde.-
blogspot.com.br/”, disse  Jaara
Cardoso – Presidente do
CODEMA Varginha.

As separações de casais podem
provocar consequências danosas
para os filhos, quando a questão
não é tratada de forma respeitosa
pelos genitores. Para ajudar as fa-
mílias a superar de maneira mais
saudável a fase da separação, ofe-
recendo mais estabilidade na vida
dos envolvidos, em especial dos
filhos, surgiram as oficinas de
Parentalidade. Na Comarca de
Varginha, nos últimos dias 25 e
26 de setembro, foi realizado um
curso com o objetivo de capaci-
tar instrutores para a iniciativa.

A realização do curso, que
aconteceu na Faculdade de Direi-
to de Varginha (Fadiva), foi pro-
posta pela juíza Adriana Fonseca
Barbosa Mendes, coordenadora
do Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
da Comarca. “A capacitação de
expositores de Oficinas de Pais e
Filhos é mais uma importante ini-
ciativa do Cejusc, de cunho pe-
dagógico, para dotar as partes de
instrumentos que lhes permitam
lidar com os conflitos naturalmen-
te decorrentes do rearranjo fami-
liar gerado pelo divórcio”, ressal-
ta a Magistrada.

De acordo com a Juíza, o que

Varginha promove curso sobre
oficina de Parentalidade

se pretende, com a iniciativa, “é
permitir que pais e filhos apren-
dam a falar sem agredir, a ouvir
sem julgar e principalmente a pen-
sar no bem da família, a qual
remanesce mesmo com o fim do
vínculo de conjugalidade”.

O curso se dirigiu a concilia-
dores, mediadores, advogados,
psicólogos, assistentes sociais e
servidores públicos de Varginha e
região, além de professores e aca-
dêmicos de Direito da Instituição
de Ensino parceira na iniciativa.
A capacitação foi ministrada pela
juíza Vanessa Aufiero da Rocha,
do Tribunal de Justiça de São Pau-
lo (TJSP), e pela psicóloga
Fabiana Cristina Aider da Silva.

Cultura da paz
“Percebíamos que a decisão

judicial, principalmente no âmbi-
to familiar, muitas vezes não con-
seguia trazer estabilidade e
harmonização para as famílias
que procuravam a Justiça para a
resolução de seus conflitos”, afir-
mou a juíza Vanessa Aufiero da
Rocha, em entrevista ao progra-
ma Justiça Legal do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Segundo a Magistrada, que foi

a responsável por introduzir as
oficinas de Parentalidade no Bra-
sil, isso ocorre porque muitas ve-
zes a decisão resolve os conflitos
jurídicos, mas não os psicoemo-
cionais.

Na avaliação da magistrada
Vanessa, a oficina de Parenta-
lidade é fruto de uma reflexão
sobre o verdadeiro papel do Po-
der Judiciário, não mais visto
como mero implicador da lei, mas
como um protagonista da cultura
da paz, que busca a transforma-
ção qualitativa das relações huma-
nas.

Foi com essa visão que a
Magistrada trouxe para o Brasil o
projeto sobre Parentalidade, con-
cebido nos Estados Unidos e no
Canadá. Os resultados positivos
da iniciativa chamaram a atenção
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que a adotou como políti-
ca institucional.

Na capital
No TJMG, os Cejuscs, em par-

ceria com as varas de família,
cumprem a determinação do Con-
selho Nacional. O Cejusc de Belo
Horizonte mantém permanente-
mente inscrições abertas e gratui-
tas para oficinas de Parentalidade,
que reúnem pessoas separadas
que têm filhos. As oficinas são
ministradas por instrutores capa-
citados em mediação de conflitos
pelo CNJ especialmente para a
condução desse trabalho.

Informações complementares
podem ser obtidas pelo e-mail
mediacaolafayette@tjmg.jus.br.

O número de estudantes em está-
gio voltou a crescer em setembro. Da-
dos apurados pelo Centro de
Integração Empresa-Escola de Minas
Gerais (CIEE/MG) revelam aumento
de 1,6% em relação ao mês de agosto.
No mês foram contabilizados 11.066
estagiários pela instituição em todo o
Estado, ante 10.891 de agosto.

A Unidade Regional do Sul de Mi-
nas do CIEE/MG, sediada em Varginha
e com posto de atendimento em Pouso
Alegre, encerrou setembro com 1.722
estudantes em estágio ante 1.690 do
mês anterior, elevação de 1,8%.

Em Belo Horizonte o aumento foi
de 2,6% com 3.241 estudantes em es-
tágios ante 3.159 no mês de anterior.

Número de estudantes
em estágios tem alta de
1,8% no Sul de Minas

Nos municípios da Grande BH (Con-
tagem, Betim e Sete Lagoas) foram
contabilizados 1.138 estudantes em
estágio em setembro, contra 1.125 em
agosto, totalizando um crescimento de
1,1%.

 A Unidade Regional Leste de Mi-
nas do CIEE/MG, instalada em Gover-
nador Valadares e com posto de aten-
dimento em Ipatinga, fechou setembro
com 1.398 estagiários ante 1.386 do
mês anterior, acréscimo de 0,8%. A
Unidade de Atendimento do Norte de
Minas do CIEE/MG, com sede em
Montes Claros, registrou  1.257 estu-
dantes em estágio na região, contra
1.249 de agosto, aumento de 0,6%.

A região da Zona da Mata registrou,
em setembro, 1.243 estudantes em es-
tágio ante 1.229 em agosto, aumento
de 1,1%. Já o escritório no Triângulo
Mineiro contabilizou 1.067 estagiári-
os em setembro ante 1.053 do mês an-
terior, crescimento de 1,3%.

Em relação às rescisões de
contratatos de estágio em setembro,
31,34% ocorreram após o término dos
contratos dos estudantes; seguido pelo
interesse particular do estagiário,
19,20%; e interesse administrativo das
empresas conveniadas 19,39%. Além
disso, 3,92% contratatos foram rescin-
didos devido à efetivação dos estagiá-
rios como funcionários das empresas.

Os cursos do ensino superior com
maiores demandas por vagas foram:
Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Comunicação Social, Ciência
da Computação e engenharias. Para o
ensino médio as maiores demandas por
vagas foram para os cursos técnicos de
Administração, Logística, Enferma-
gem e Informática.

Em relação à duração do estágio, o
período máximo é de no máximo dois
anos e a idade mínima é a partir de 16
anos. Podem estagiar estudantes do
ensino médio, técnico e de educação
superior, desde que estejam regular-
mente matriculados e frequentes às au-
las.

Unidade Regional Sul de Minas
(Varginha) - Endereço: Av. Rio Bran-
co, 288A, Centro – Varginha (MG)

Fone: (35) 3222-2046
E-mail: varginha@cieemg.org.br
Funcionamento: 2ª a 6ª das 8h30 às

17h30 — Unidade de Atendimento
em Pouso Alegre - Endereço: Praça
Senador José Bento, 118, Térreo - Cen-
tro - Pouso Alegre (MG) Fone: (35)
3449-8938  - Funcionamento: 2ª a 6ª
das 8h30 às 17h30
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O uso da tecno-
logia torna a apren-
dizagem mais atra-
ente, prazerosa,
confortável e, con-
sequen temen te ,
mais eficaz.  Isso
traz benefícios para

Durante o Fórum Regional
de Governo que aconteceu em
Varginha no dia 28 de setem-
bro, a Prefeitura de Varginha,
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação - Seduc, foi
parceira na realização de ações
possibilitando a participação de
estudantes das Escolas Munici-
pais.

Os estudantes da Escola
Municipal Professora Maria
Aparecida Abreu participaram
da “Maratona da Prevenção ao
Uso de Drogas”, composta por
dois eixos de atuação, sendo
um deles destinado a estudan-
tes do Ensino Fundamental II e
outro destinado a educadores.

Esta ação, que tem como fi-
nalidade fortalecer fatores de
proteção ao uso nocivo de ál-
cool, tabaco e outras drogas
com foco no ambiente escolar,
foi desenvolvida pela Secreta-
ria de Estado de Segurança Pú-
blica, por meio da Subsecretaria
de Políticas Sobre Drogas. Já
os estudantes das Escolas

Após três meses de implan-
tação, a Coleta Seletiva está evo-
luindo no Município. O balan-
ço é da Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMEA), responsá-
vel pelo serviço.

Desde que foi implantada no
início do mês de julho, a Prefei-
tura acompanha o processo no
Município e faz ajustes para a
melhoria da qualidade. As no-
vidades ficam por conta da par-
ceria com o Via Café Garden
Shopping que ganhou indicado-
res sobre a Coleta Seletiva in-
formando que a população pode
descartar vidro, metal, papel e
plástico no Posto de Entrega
Voluntária (PEV).

A Secretaria Municipal de
Meio Ambient também articula
para estender essa facilidade
para a população nos postos de
combustíveis e também em con-
domínios. Já na Escola de Cam-
po Santa Terezinha, onde a co-
leta ocorre toda manhã de sába-
do, também vai ganhar uma li-
xeira. Em alguns bairros, como
o Bom Pastor e a Vila Pinto, o
caminhão da Coleta Seletiva
deixou de passar após um acor-

SEDUC participa do
EdTech Road Show –
Google for Education

a sala de aula e contribui para uma educa-
ção mais significativa e atraente.

No dia 28/09, no Hotel Class, os coor-
denadores e Técnicos da SEDUC (Secre-
taria Municipal de Educação), a chefe do
Departamento Educacional, Vânia Flores,
e a secretária Municipal de Educação,
Rosana Carvalho, participaram do EdTech
Road Show, um evento organizado pela
Foreducation EdTech com o objetivo de
apresentar novas tecnologias e seus usos,
apresentando como estas podem auxiliar
na redução de custos e na comunicação
entre professores e alunos.

O tema da palestra foi “Fluência Digi-
tal no uso da Tecnologia Google” com ca-
sos de sucesso no Brasil e foram feitas de-
monstrações ao vivo de algumas das
tecnologias Google for Education. Foi um
momento ímpar de aprendizagem, onde
também foi propiciado o reencontro com
diversos companheiros da jornada educa-
tiva. Estiveram presentes no encontro, vá-
rios educadores e representantes do cená-
rio educacional da região.

Estudantes da Rede
Municipal de Ensino de

Varginha participaram de
ações integradas ao Fórum

Regional de Governo

Muncipais Emílio Justiniano de
Rezende Silva e Dr. Jacy de
Figueiredo – CAIC, participa-
ram das atividades do Progra-
ma Chuá de Educação Sanitá-
ria e Ambiental, promovido
pela COPASA, que consiste em
sensibilizar e conscientizar a
comunidade escolar sobre tra-
tamento da água e do esgoto,
consumo consciente, cuidados
com o meio ambiente, proces-
sos de monitoramento da água
tratada pela empresa em seus
laboratórios, cuidados com as
áreas de preservação, entre ou-
tros.

Segundo a Secretária Muni-
cipal de Educação, Rosana Car-
valho, diante dos grandes desa-
fios que a sociedade tem enfren-
tado frente às questões relacio-
nadas às drogas e ao meio am-
biente, a participação dos estu-
dantes nestes eventos é de fun-
damental importância por ser
uma excelente oportunidade de
aprendizado através de ativida-
des lúdicas.

SEMEA faz balanço dos 3
meses da Coleta Seletiva

do com catadores de lixo que
assumiram a função. Essa me-
dida foi tomada, uma vez que
não prejudica a população e ga-
rante a renda aos catadores.

A Prefeitura reforça o pedi-
do para que os moradores vargi-
nhenses contribuam com a Co-
leta Seletiva separando o que é
reciclável do lixo orgânico. Por-
tanto, basta juntar vidro, plásti-
co, papel e metal. Só não pode
misturar esses produtos com
restos de comida e lixo do ba-
nheiro, por exemplo.

Todo o material reciclável é
levado para a Cooperativa dos
Catadores de Lixo que fazem a
triagem e dão a destinação cor-
reta.

O secretário de Meio Am-
biente, Joadylson Barra
Ferreira, informa que a Prefei-
tura continua investindo em
campanhas educativas para
que Varginha tenha uma cole-
ta seletiva eficiente.

Verdi - vice prefeito - também participou
da inauguração da Agência do Sicoob
Paraisocred em Varginha, na Praça Getúlio
Vargas, 170, Loja 2, centro, que com mais de
20 anos de atuação no Sul de Minas, chega
para agregar valor ao mercado financeiro de
nossa cidade. O Sicoob Paraisocred é uma ins-
tituição cooperativa financeira sólida com sede
e agência em São Sebastião do Paraíso, uma
agência em Alfenas e agora em Varginha, ten-
do como valor estratégico o relacionamento,
sustentado pelo cooperativismo cujo conceito

Vice-prefeito e Secretário de
Meio Ambiente são

recebidos pelo Secretário de
Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
de Minas Gerais

O vice-prefeito Verdi Melo e o Secretario
Municipal de Meio Ambiente, Joadylson
Ferreira, estiveram em Belo Horizonte, no
gabinete do Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Minas Gerais, Jairo José Isaac, oportunidade
em que assinaram um documento transferin-
do a autorização ambiental do Estado para o
Município, que assume a atribuição para li-
cenciar, monitorar e fiscalizar as tipologias de
empreendimentos e atividades na gestão
ambiental.

Participaram da reunião, além do Secreta-
rio e do vice-prefeito, Leonardo Fantini de
Almeida, Gestor Ambiental da SEMAD-MG
e Cibele de Araújo Magalhães, Diretoria de
Apoio à Gestão Municipal.

Vérdi participa da solenidade de
inauguração da Agência do Sicoob

ultrapassa o de um modelo de negócios, se tor-
nando também uma doutrina de vida que va-
loriza o crescimento econômico junto com o
social.

Em seu pronunciamento Verdi falou da sa-
tisfação de estar recebendo este novo empre-
endimento. “Comemoramos a chegada de uma
cooperativa que vem ai na contramão do que
o país passa, acreditando no seu empreendi-
mento, no seu trabalho, e sobretudo na nossa
cidade. E tenham a certeza de que não se de-
cepcionarão, porque nossa cidade também
vem caminhando na contramão do que vive-
mos. Estamos cumprindo nosso papel consti-
tucional, de forma que a saúde e a educação
do nosso povo seja a melhor possível, garan-
tindo ainda a manutenção dos serviços públi-
cos, trabalhando com transparência,  ética e
honestidade. Nossa palavra é de alegria e sa-
tisfação por estarmos recebendo uma coope-
rativa que chega gerando emprego e renda para
nossa população”.

Vérdi também participou da posse da
nova diretoria da Associação Médica de
Varginha, que marcou a despedida do mé-
dico Dr Alberto Severo que deixou a Pre-
sidência que foi assumida pelo colega Dr.
Adrian Nogueira Bueno.

“Desejamos sucesso a nova diretoria e
que a Associação, uma das mais sólidas do
nosso Município, com mais de 60 anos de
existência, esperando que se solidifique
ainda mais para o bem do nosso povo”.

Solenidade de posse da nova
Diretoria da Associação

Médica de Varginha
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A dica mais óbvia é abastecer com com-
bustível de qualidade, com procedência ga-
rantida e preferencialmente em posto com
bandeiras conhecidas para reduzir o risco
de colocar no tanque um produto adultera-
do, que eleva o consumo e ainda pode cau-
sar danos ao motor e outros componentes
do veículo.

Não encha até o talo
Recomenda-se nunca colocar mais com-

bustível após o gatilho do bico da bomba
desarmar, indicando que o nível no tanque
já está próximo ao gargalo. Nos veículos
modernos existe um dispositivo chamado
de cânister, responsável por aproveitar os
gases resultantes do combustível, levando-
os para a câmara de combustão do motor
via coletor de admissão. Com o tanque
quase transbordando, há risco de combus-
tível passar para o cânister.

Isso danifica o componente - que não
foi feito para receber líquido - que perde a
função de aproveitar os gases. Além disso,
a central eletrônica do motor entende que
há algo de errado e isso afeta seu funcio-
namento em geral, elevando o consumo.
Sem falar que, enchendo até a boca, há ris-
co de transbordamento, com desperdício e
potencial dano à pintura. Além disso, o sis-
tema automático protege o frentista do
posto, que fica menos exposto a esses ga-
ses dos combustíveis, que são tóxicos.

Não rode "na reserva"
Rodar com o tanque na reserva, sempre

com a luzinha acesa, pode causar prejuí-
zos. O próprio combustível ajuda a lubri-
ficar e refrigerar a bomba de combustível.
A cada vez que você liga o carro, a bomba
envia combustível para o motor e o exces-
so retorna ao tanque, aquecido. Com pou-
co líquido, a temperatura dele fica mais alta
que o indicado e não resfria a bomba, que
pode travar. Com pouco volume, o risco
de a bomba sugar resíduos e sujeiras no
fundo do tanque aumenta, o que também
coloca seu funcionamento em risco e pode
até chegar aos bicos injetores, prejudican-
do a performance e elevando o gasto.

Manutenção em dia poupa
combustível também

Siga os prazos e as especificações do
fabricante para a troca de fluidos e filtros
do motor indicados no manual, especial-
mente no que se refere ao óleo lubrifican-
te. Também verifique as condições das
correias, velas e cabos de vela. Todos es-
ses itens de manutenção constante influ-
enciam no funcionamento do carro e, em
condições inadequadas, contribuem con-
sideravelmente para elevar o consumo.

Carro não é armário
(leve só o necessário)

Andar com o carro cheio de bagagens
no porta-malas ou bagagem sem necessida-
de eleva o peso do automóvel. Isso aumenta
o consumo. Portanto, carregue apenas o ne-
cessário e se livre dos "pesos-mortos".

Alivie o pé direito
Prefira um estilo de condução mais su-

ave, com acelerações lineares e troca de
marchas no tempo certo, sem "esticar" se
não houver necessidade. Evite frenagens e
desacelerações bruscas para não apenas
poupar combustível, como também prolon-
gar a vida útil de diversos componentes.

A Cemig publicou, na quinta-feira (5/
10), edital para preenchimento de 47 va-
gas para cargos em nível médio, nas fun-
ções de eletricista, mantenedor eletroele-
trônico e mantenedor mecânico, e para for-
mação de cadastro de reserva.

O período de inscrições inicia no pró-
ximo dia 4 de dezembro e termina em 11
de janeiro do ano que vem. No ato de ins-
crição o candidato deverá informar a fun-
ção e a região para a qual concorrerá. Se-
rão ofertadas vagas nas regiões Centro/Belo
Horizonte,  Leste, Mantiqueira, Norte,
Oeste, Sul e Triângulo, que compreendem
os municípios relacionados no Anexo C do
edital.

Os candidatos deverão ter 18 anos com-
pletos, ensino médio completo e altura míni-
ma de 1,60 metro, além de carteira de habili-
tação categoria mínima B para as funções de
eletricista de montagem elétrica de linhas I,
mantenedor eletroeletrônico da geração I e
mantenedor mecânico da geração I.

Cemig abre concurso
para preenchimento de
vagas em todo o Estado

O salário inicial é de R$ 1.900,00, e os
benefícios são: plano de saúde e plano
odontológico, previdência privada, seguro
de vida em grupo e vale-alimentação ou
vale-refeição, em regime de coparticipação,
nos termos da legislação pertinente e no
acordo coletivo vigente.

Os candidatos admitidos participarão de
um processo de formação integrada que
objetiva a capacitação do empregado para
o exercício das atividades. Este processo
será dividido em duas etapas (escolar e prá-
tica profissional), ambas de caráter elimi-
natório.

O edital completo está disponível na
internet, no site da FUMARC,
www.fumarc.com.br,  e no portal da Cemig
w w w . c e m i g . c o m . b r / p t - b r /
Recursos_Humanos/Carreiras/Paginas/
concursos.aspx.

Fonte: Anexo B do Concurso Público Cemig 2/
2017 , pgs. 11 a 14 do Diário Oficial de Minas
Gerais, de 5/10/2017.

Não caia na armadilha do
combustível adulterado

Horários de pico
Outra dica é, dentro do possível, esca-

par do trânsito de horários de pico - o para-
e-anda dos congestionamentos é um dos
fatores que mais impactam no consumo,
além de causar maior desgaste.

Pneus podem gastar
mais que o motor

Também não deixe de manter os pneus
calibrados corretamente - pneus vazios são
grandes vilões para elevar o consumo, pois,
ampliam a superfície de contato com o solo,
criando mais atrito. Com isso, sobe tam-
bém a força necessária para o veículo se
movimentar.

Mas fique atento: como o ar quente se
expande, os pneus devem sempre ser cali-
brados frios para garantir a aplicação da
pressão correta, indicada no manual. Veri-
fique a calibragem antes de pegar a estrada
ou a cada 15 dias, aproximadamente, sem
esquecer de incluir o estepe.

Rode sempre quente
Embora atualmente a maioria das

montadoras não traga uma recomendação
específica para aguardar o aquecimento do
motor antes de começar a rodar, esse cos-
tume é benéfico para o veículo e ajuda no
consumo de combustível. Nunca é bom sair
com o motor frio, exigindo o máximo do
funcionamento do propulsor. Ao entrar no
carro, dê ignição no motor antes de colo-
car o cinto, ligar o som e ajustar o banco.
Três minutos são suficientes para o óleo
subir e lubrificar as partes altas. Com o
motor mais quente, as partes metálicas tam-
bém se expandem, reduzindo folgas e fa-
zendo o carro ficar mais "solto". A reco-
mendação é não acelerar demais nem esti-
car marchas enquanto o propulsor não es-
tiver na temperatura ideal.

Nada de "banguela"
A prática, apesar de perigosa, até pode-

ria ajudar a reduzir o consumo em carros
carburados mais antigos. Mas isso não se
aplica a modelos com injeção eletrônica.
Ao colocar o câmbio no ponto-morto, a
central eletrônica entende que o carro está
parado e injeta combustível no motor ape-
nas para mantê-lo em funcionamento de
marcha lenta. Além disso, esse costume é
perigoso em descidas, pois, carro desen-
gatado perde a função do freio-motor e fica
mais difícil de ser controlado, elevando ris-
co de acidentes.

Ar-condicionado
ou vidro aberto

O uso do ar-condicionado interfere di-
retamente no consumo de combustível, que
pode subir em média até 10%, pois, o equi-
pamento necessita da força do motor para
fazer girar o compressor do gás refrigeran-
te, por meio de uma correia.

Além disso, rodar com os vidros aber-
tos, mesmo com o ar desligado, aumenta a
resistência do veículo ao ar e também faz
o motor beber mais.

AS PRE-MATRICULAS JÁ ESTÃO ABERTAS E DEVERÃO SER FEITAS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, na AV BENJAMIM CONSTANT, 1.000
(Bloco C da Rodoviária), no horário de 8h às 17h até o dia 22/10.    INTERESSADOS(AS)
DEVERÃO COMPARECER MUNIDOS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS: RG, CPF
e COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, INFORMANDO TAMBÉM NÚMEROS DOS
TELEFONES E EMAIL.

* CURSOS DISPONÍVEIS PARA VARGINHA:  (VAGAS LIMITADAS) - RECEP-
CIONISTA: 20 VAGAS; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:  20 VAGAS; ASSIS-
TENTE DE RECURSOS HUMANOS: 20 VAGAS; ESPANHOL BÁSICO: 10 VA-
GAS; INGLÊS BÁSICO: 30 VAGAS; INSPETOR DE QUALIDADE: 20 VAGAS;
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAS – BÁSICO: 15 VAGAS; OPERADOR DE ATER-
RO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: 15 VAGAS

OBSERVAÇÕES:
* OS CURSOS SÃO ON LINE, COM DURAÇÃO DE 4 MESES, À DISTANCIA E

INTEIRAMENTE GRÁTIS.
* VALIDAÇÃO DAS PRÉ-MATRICULAS E INICIO DOS CURSOS: 30/10. DU-

RAÇÃO DOS CURSOS: 30/10/2017 a 29/03/2018.
* SERÃO FORNECIDOS CERTIFICADOS APÓS 30 DIAS DE FINALIZAÇÃO

DOS CURSOS.
* AS VAGAS PARA EDITOR DE VIDEO E ILUMINADOR CÊNICO FORAM

SUSPENSAS DESTE 3º LOTE.
* MAIS INFORMAÇÕES: TEL. (35) 3690-2066 EMAIL: setec@varginha.mg.gov.br

PRONATEC III  VARGINHA É
CONTEMPLADA COM 150 VAGAS
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A seca mais prolongada dos últimos
anos em Minas Gerais começa a chegar ao
fim com as primeiras chuvas depois de
mais de 100 dias sem cair uma gota de água
na maioria das regiões. Em Belo Horizon-
te e região metropolitana, um temporal no
início da semana resultou em mais de 103
ocorrências de quedas de árvore em ape-
nas 24 horas.

Como nos anos anteriores, o Governo
do Estado - por meio do Corpo de Bom-
beiros Militar e da Defesa Civil - trabalha
intensamente no socorro a vítimas e na
conscientização para os cuidados que se
devem ter com o período das chuvas.

A chuva tão esperada, que molhou a ter-
ra, apagou focos de incêndio por todo o
Estado e melhorou a qualidade do ar, mas,
também assustou moradores das regiões
Centro-Sul e Norte de Belo Horizonte,
onde os ventos chegaram até 85 km/h.

As ocorrências atendidas pelo Corpo de
Bombeiros em apenas um dia se dividiram
em 45 cortes em árvores que caíram; 20
cortes de árvores que apresentavam risco
e 38 vistorias para verificar risco de que-
da. O total de 103 ocorrências foi alcança-
do entre 8h da manhã de segunda-feira (2/
10) até às 8h de terça-feira (3/10).

Segundo a tenente do Corpo de Bom-
beiros na capital, Andrea Coutinho, a esta-
ção chuvosa é propícia a tempestades, por
isso todas as precauções precisam ser to-
madas para a busca de abrigos seguros.
Nessa época aumentam as ocorrências e os
danos materiais com a queda de árvores
mais frequentes do que em outras estações.

A orientação é para nunca se abrigar
debaixo de árvores, coberturas metálicas,
postes, fiação e torres de transmissão. Se
estiver dirigindo sob chuva e vento forte,
recomenda-se estacionar em lugar seguro
e abandonar o veículo.

Com foco na segurança do cidadão, o
Corpo de Bombeiros Militar realiza o cor-
te de árvores apenas quando apresentam
risco de queda, pois, elas atingem as vias
públicas, param o trânsito e colocam vidas
em risco nas situações mais extremas.

Quando as árvores são
fator de risco

As árvores são fundamentais para redu-
ção da poluição e dos ventos, mantêm a
umidade do ar e as chuvas regulares e, en-
tre outras coisas, proporcionam sombra nas

O presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Zacarias Piva, e os ve-
readores, Dudu Ottoni e Delegado Celso
Ávila, participaram da abertura da III Fei-
ra Literária de Varginha. O evento ocorreu
na manhã da quarta-feira (04/10), no Au-
ditório do Theatro Capitólio.

Entre as autoridades, também estiveram
presentes o prefeito de Varginha, Antônio
Silva, o vice Verdi Lúcio Melo, o diretor-
superintendente da Fundação Cultural de
Varginha, Leandro Acayaba, a secretária
Municipal de Educação, Rosana Carvalho,
e o diretor do Museu Municipal Lindon
Lopes.

A feira, que aconteceu até na sexta-fei-
ra (06/10), contou com a participação de
escritores locais no Foyer, livros a preços
populares no hall do Teatro e convidados
especiais com diversas apresentações cul-
turais no palco.

Vereadores participam da
abertura da Feira

Literária de Varginha

Nessa edição o evento fez homenagem
ao escritor varginhense José de Souza Pin-
to – Zanoto (in memoriam).

Alunos de Escolas Municipais de
Varginha também foram convidados a par-
ticipar da abertura e lotaram o auditório do
teatro.

O presidente da Câmara, vereador
Zacarias Piva, parabenizou a organização
pela realização da feira e destacou aos pre-
sentes a importância do conhecimento para
a formação do futuro. “A Câmara de
Varginha se sente muito feliz e honrada em
participar da abertura desse importante
evento que traz para todos, principalmente
para as crianças e para os jovens, um bem
preciosíssimo que é o conhecimento. Já
dizia Einstein que as pessoas podem tirar
tudo de você, menos o seu conhecimento.
Ele é o seu bem mais precioso”, ressaltou
Zacarias Piva.

Corpo de Bombeiros alerta
população para prevenir

acidentes na estação chuvosa
Institutos de meteorologia esperam chuvas mais volumosas

para praticamente todo o território mineiro em 2017. Governo
do Estado tem ações preventivas e órgãos de prontidão

cidades. Contudo, é preciso atenção, prin-
cipalmente, nessa época do ano, quando
elas ficam mais vulneráveis.

Apesar de ser responsabilidade dos
municípios, o Corpo de Bombeiros tam-
bém realiza vistorias quando há suspeita
de que a árvore esteja em risco.

Em 2016, a Corporação realizou, em
todo o Estado, 4.818 vistorias em árvores
para verificar as reais condições; efetuou
3.132 cortes de árvores que ofereciam ris-
co de queda; 2.635 cortes de árvores já ca-
ídas.

De janeiro a agosto de 2017 foram 3.035
vistorias realizadas; 1.914 cortes de árvo-
res com risco de queda, 1.175 cortes de
árvores já derrubadas pela ação da nature-
za.

“As chuvas rápidas e fortes podem ge-
rar ambientes propensos a desabamentos,
o que exige atenção a todos os sinais de
movimentação de terra e rachaduras nas
casas”, alerta a tenente Andréa, pedindo
que o imóvel seja imediatamente abando-
nado nessa situação.

“Os moradores devem sair para lugar
seguro como casa de parentes ou amigos e
não se apegar a bens materiais quando a
vida é o mais importante”, ratifica a Mili-
tar.

Orientações para salvar vidas:
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/
c k e d i t o r _ a s s e t s / p i c t u r e s / 3 5 9 1 /
content_dicas_chuva-03-01.jpg

Parceria pela segurança
- O Corpo de Bombeiros Militar tem par-
ceria efetiva com a Defesa Civil do Estado
e dos municípios. Recentemente foi reali-
zado em Belo Horizonte treinamento es-
pecífico contemplando três núcleos da
Defesa Civil, que orienta moradores como
atuar em situações de risco durante as for-
tes chuvas. Essa parceria se estende a todo
o Estado.

A dica maior dos Bombeiros é sempre
pela preservação da vida. “Abandone o seu
veículo em caso de enchente, bem como a
sua residência com risco de desabamento
e procure segurança.

A mesma orientação é dirigida a quem
mora perto de rios. Não entre em contato
com a água, pois, além do perigo de afoga-
mento, existe o risco de contaminação por
esgoto e lixo”, conclui a tenente Andrea
Coutinho.

Uma realização da Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social, por
meio do CRAS e do Centro de Convivência
do Idoso, o V Show de Talentos encantou a
todos que passaram pelo Teatro Capitólio na
sexta-feira, 29/09, entre eles o prefeito An-
tônio Silva que fez elogios ao evento que teve
como temática “Meu mundo, que cor tem?
Quem sou eu e o que querem que eu seja?
Flicts – a cor em busca de um lugar”.

O espetáculo foi inspirado na obra literá-
ria infantil “Flicts” do escritor, desenhista e
cartunista Ziraldo, que foi editado em 1969,
ano em que o homem foi pela primeira vez à
Lua.

O espetáculo contou com apresentações
de homens e mulheres da Terceira Idade
frequentadoras dos CRAS dos bairros   Jar-

Prefeito  Antônio Silva
prestigia V Show de Talentos

dim Estrela,  Barcelona, Novo Tempo, Sion,
Urupês  e  Centro e do  CCI - Centro de Con-
vivência do Idoso do Jardim Corcetti.

“Foi maravilhoso ver estas pessoas incor-
porando seus personagens com tanta dedi-
cação. Transpirando vida e felicidade. E pos-
so afirmar que a idade é um detalhe em nos-
sas vidas. Eu, aos 75 anos de idade, estou no
meu quarto ano de mandato na Prefeitura.
Tenho uma vida dinâmica e assim estarei até
que Deus me permita. E digo a vocês que a
alegria de viver, a vontade de seguir em fren-
te é contagiante e vê-los aqui nesta noite nos
desperta o sentimento do dever cumprido”,
disse o prefeito.

Em seu pronunciamento, o secretario
municipal de Habitação e Desenvolvimento
Social, professor Francisco Graça de Moura
anunciou a vinda de recursos oriundos do
Mistério Público, que serão aplicados em
novos projetos, a exemplo de uma horta no
Centro de Convivência do Idoso e de cursos
de aperfeiçoamento em culinária, dentre
outros.

“Nada de Terceira Idade nem de Idosos,
fazemos parte da parcela da população com
a idade acumulada”, brincou o professor.
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Outubro é o mês que vem ganhando força a cada ano com o objetivo de levar
conscientização as pessoas, em especial o público feminino, sobre a prevenção do cân-
cer de mama. Para celebrar a data o PSF do Sion estará realizando no dia 11/10, às 8h na
UBS o 3° Outubro Rosa.

O evento contará com a presença da Sargento Paula, que ministrará palestra sobre
violência doméstica. Uma equipe de enfermagem mostrará a importância do autoexame
da mama, dentre outras orientações para a prevenção do câncer de mama, e a professora
Jamilly apresentará uma aulão de Zumbi.

O movimento ajuda a conscientizar as mulheres acerca da prevenção e do diagnósti-
co precoce do câncer de mama e também a desmistificação da doença, pois, quanto
mais falamos, mais sabemos lidar e mais encontramos apoio.
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PSF do Sion celebra
o Outubro Rosa com

atividades na UBS
do bairro


