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Formatura de 1200 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd)

A TV VARGINHA teve esta
semana 9.242 visualizações.

E 38.713 visualizações
de 2 a 12 de Outubro de 2017

Quem não compareceu na Concha Acústica dia 8 de
outubro em Varginha e deixou de presenciar um dos
melhores shows sertanejos em praça pública na cida-
de, pode ver o show Caravana Viola do Brasil na TV
VARGINHA aos sábados às 20h00.
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Como assistir a TV
VARGINHA veja no ca-
beçalho desta edição do
Jornal MINAS DO SUL.

O show ao vivo teve a
presença de 12 artistas -
duplas, trios e cantor solo
- e cada artista apresentou
3 músicas, tendo o show
uma duração de 3 horas,
e está editado em 4 pro-
gramas denominados Vi-
ola do Brasil - caro chefe
da Associada TV GRA-
VA.

Pimentel
entrega 131
veículos
para a
Saúde e
anuncia
obras na
BR-491
durante o
Fórum
Regional de
Governo no
Território
Sul
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PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.
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Anuncie nas TVs

População de Ilicínea cobra mais segurança

Homicídios
recentes assustam

os moradores
que reivindicam

melhorias na
segurança pública
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Na próxima quarta-feira,
dia 1º de novembro, vai ter
início o maior evento cul-
tural da história de Vargi-
nha.

A Virada Varginha vai
apresentar atividades e atra-
ções gratuitas para toda a
população da cidade, como
música, teatro, cinema, ufo-
logia, café, corridas e cami-
nhadas, atividades para cri-
anças e idosos, saúde, eco-
logia, entre outras.

No primeiro dia do even-
to, em um total de cerca de
150 atrações nos cinco dias
da Virada Varginha, os par-
ticipantes poderão conferir,
na área central, a instalação
de parklets na parte central
da cidade.

Os parklets são áreas de
Zona Azul convertidas em
minipraças de lazer e con-
vívio entre as pessoas.

Muito comum nas gran-
des cidades, os parklets da
Virada Varginha contam

Virada Varginha começa na próxima
quarta-feira (1º) - Minipraças serão

instaladas no centro da cidade

com as parcerias do curso
de Arquitetura e Urbanismo
do Unis, do Demutran, do
Grupo Pedreira Santo An-
tônio e da Muda de Ideia.

A ideia nasceu durante o
Festival Na Contramão pela
Educação no Trânsito.

Posteriormente se tornou
lei Municipal (nº 5.993/
2013), porém, ainda sem re-
gulamentação.

Durante os cinco dias da
Virada Varginha, a popula-
ção poderá conferir esses
espaços que, de acordo com
Diego Gazola, da Muda de
Ideia, a “intenção é que to-
dos os parklets, ou ao me-
nos alguns, passem a inte-
grar permanentemente as
ruas de Varginha”.

Ainda no dia 1º de no-
vembro, haverá o lança-
mento da Virada Varginha,
que será realizada às 19h,

no Via Café Garden Shop-
ping.

Interessados em compa-
recer deverão confirmar
presença pelo e-mail
nosFazemos@viradavarginha.com.br
ou telefone (35) 3221-4816.

A Virada Varginha será
realizada entre os dias 1º e
5 de novembro e a progra-
mação completa pode ser
conferida no site
www.viradavarginha.com.br.

O evento é uma realiza-
ção da Muda de Ideia, Co-
letivo Rede Varginha e
Fórum Varginha 2050, e
tem a coprodução da Sakey
Comunicação.

Conta com o apoio da
Prefeitura de Varginha e da
Câmara Municipal.

Patrocínio do GF Super-
mercados, Cemig e Copasa.
Apoio do Via Café Garden
Shopping, Grupo Pedreira
Santo Antônio, Café Três
Corações e Unis.

A Prefeitura de Vargi-
nha, por meio da Secretaria
de Turismo e Comércio,
está fechando novos voos
diários para o aeroporto da
cidade, mais uma conquis-
ta  de grande importância da
administração Municipal
para a população do Sul de
Minas.

Os horários serão confir-
mados em breve. A previ-
são é para voos saindo de
Belo Horizonte diariamen-
te do aeroporto da Pampu-
lha com destino a São Pau-
lo, fazendo escala em Vargi-
nha. Os voos serão no perí-
odo da manhã e retornarão
no fim da tarde.

De acordo com o Secre-
tário de Turismo, Barry

 Novos voos para Varginha
Prefeitura fecha com a Passaredo

Charles Sobrinho, a inicia-
tiva se deu a fim de propor-
cionar maior conforto e
praticidade para os empre-
sários, comerciantes e turis-
tas. O secretário citou que
as negociações estão adian-
tadas e a empresa Passaredo
deve iniciar as operações
em novembro. Outro fator

predominante é o valor
acessível das passagens.

“Os investimentos para a
Prefeitura de Varginha serão
mínimos, porém, as vanta-
gens para a população serão
sem limites, levando em
consideração a facilidade de
locomoção para as capitais”
afirmou Barry Charles.

Em come-
moração ao
Outubro Ro-
sa, as servido-
ras do Depar-
tamento de
Recursos Hu-
manos da
Prefeitura de
Varginha lite-
ralmente ves-
tiram a cami-
sa do projeto,
usando a cor
Rosa na sexta-feira  e levan-
do no rosto os mais belos
sorrisos.

Outubro Rosa no RH
da Prefeitura de Varginha

A mensagem é de fé e
otimismo, e a dica é que as
mulheres busquem a pre-

venção, façam o auto exa-
me e estejam atentas a qual-
quer alteração.

Atendendo a uma propo-
sição do vereador Delegado
Celso Ávila (PSB), a Câma-
ra Municipal de Varginha
concederá Moção de Aplau-
so ao ex-prefeito de Belo
Horizonte e presidente do
Conselho da Frente Nacional
de Prefeitos, Marcio Lacerda.

 A homenagem será du-
rante a reunião ordinária da
próxima quarta-feira, 25 de
outubro, a partir das 18h, no
Plenário da Câmara de
Varginha.

 Biografia
 Marcio Lacerda é Admi-

nistrador de Empresas, casa-
do com Regina Lacerda, tem
três filhos e cinco netos. Nas-
ceu em Leopoldina. Passou
a maior parte da infância e
adolescência em Inhapim e
morou também em Cara-
tinga e Teófilo Otoni.

Aos 17 anos mudou-se
para Belo Horizonte, onde
estudou na Escola Técnica
Federal e conseguiu seu pri-
meiro emprego, em 1965, na
Companhia Telefônica de
Minas Gerais.

 Lutou pela redemo-
cratização do país e foi pre-
so político durante a ditadu-
ra por quatro anos.

Em meados da década de
1970, iniciou uma trajetória

Vereador Delegado Celso Ávila homenageia
Márcio Lacerda ex-Prefeito de Belo Horizonte

de sucesso como empresário,
criando duas empresas de
telecomunicações com atua-
ção em 16 Estados brasilei-
ros, além de Chile e Bolívia.
Sempre atuou como dirigen-
te de entidades de classe, tra-
balhando em todo o país pela
geração de emprego e renda.

 Em 2003, assumiu a fun-
ção de secretário-executivo
do Ministério da Integração
Nacional. De 2007 a 2008 foi
Secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico
de Minas Gerais.

Ainda em 2007, filiou-se
ao Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB). Em 2008, foi
eleito prefeito de Belo Hori-
zonte e reeleito no primeiro
turno em 2012.

Por repetidas vezes, du-
rante os oito anos de seu
mandato, foi apontado pelos
institutos Datafolha e Ibope
como o melhor prefeito do
Brasil entre as capitais.

Durante sua gestão, Belo
Horizonte recebeu diversos
prêmios no Brasil e no exte-
rior pelo desenvolvimento de
políticas públicas de sucesso
que serviram de modelo para
cidades do mundo inteiro.

 Em 2015 foi eleito Pre-
sidente da Frente Nacional
de Prefeitos, cargo que exer-

ceu até abril de 2017.
É Presidente do PSB de

Minas Gerais e também
exerce o cargo de Presiden-
te do Conselho da Frente
Nacional de Prefeitos.

 Principais realizações
em Belo Horizonte:

- Implantou o Move, mo-
derno sistema de transporte
público que transporta 700
mil pessoas por dia.

- Construiu o Hospital do
Barreiro, um hospital 100%
SUS com 459 leitos.

Antes disso, o único hos-
pital Municipal da cidade ha-
via sido construido na déca-

da de 1940 por Juscelino
Kubitschek.

Transformou a Pampulha
em Patrimônio Cultural da
Humanidade, reconhecida
pela Unesco.

O novo Municipalismo
Em abril de 2015, Marcio

Lacerda assumiu a presidên-
cia da Frente Nacional de
Prefeitos e começou a lide-
rar um movimento por um
novo municipalismo, em que
as cidades tenham maior po-
der de decisão e mais recur-
sos próprios para a oferta de
melhores serviços públicos
para a população.
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O governador Fernando
Pimentel participou na
quinta-feira (28/9) em Var-
ginha, no Território Sul, de
reunião da nova fase do
Fórum Regional de Gover-
no – Por todo o Estado, com
todos os mineiros. Durante
o evento, o governador a-
nunciou investimentos para
a região, assinando despa-
chos governamentais para
viabilização de obras de
melhoria na BR-491, entre
o Varginha e o entronca-
mento da BR-381, a insta-
lação de iluminação em
campos de futebol e qua-
dras poliesportivas, a im-
plantação de Posto Avança-
do do Corpo de Bombeiros
em Andradas e a colocação
de 672 aquecedores solares
em 15 municípios. Na oca-
sião, também foram entre-
gues 131 veículos para o
sistema de Saúde de 99 ci-
dades da região.

Fernando Pimentel res-
saltou a parceria do gover-
no com a Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais para
contemplar os municípios
com os veículos, que serão
usados no transporte de ser-
vidores e de materiais e no
transporte eletivo (quando
não há urgência). Foram in-
vestidos R$ 5,8 milhões
com recursos de emendas
parlamentares.

“De maneira muito par-
ceira, os deputados cederam
as emendas para que o Es-
tado adquirisse esses veícu-
los de forma conjunta. Sai
mais barato porque, se você
compra um lote maior, os
veículos saem mais bara-
tos”, disse o Governador.

“Contamos com a parce-
ria e a colaboração da As-
sembleia, que tem sido fun-
damental. Em Minas Ge-
rais, os parlamentares têm
tido um desempenho louvá-
vel na parceria com o Po-
der Executivo”, afirmou,
lembrando que, “às vezes,
quem está longe não perce-
be a importância do que a
gente faz. Esse ato aqui hoje
tem uma importância enor-
me para cidades de 4 mil, 5
mil, 6 mil habitantes, que
não conseguem abrigar um
equipamento de Saúde mais
complexo”.

Investimentos - Segun-

Em Varginha Fernando Pimentel entrega
131 veículos para a Saúde e anuncia
obras na BR-491 durante o Fórum

Regional de Governo no Território Sul

do o Governador, sua ges-
tão se preocupa em valori-
zar os prefeitos, pois, são
eles que enfrentam no dia a
dia, mais de perto, os pro-
blemas.

Os Fóruns Regionais de
Governo, de acordo com
Fernando Pimentel, permi-
tem levantar demandas e
atendê-las. “Aqui, nós nos
encontramos e dividimos os
nossos problemas, buscan-
do as soluções. Não tem di-
nheiro para fazer tudo, en-
tão vamos escolher aquilo
que é mais importante. Aqui
em Varginha, vamos fazer a
obra na rodovia, que vai
ajudar muito a região intei-
ra”, acrescentou. O despa-
cho assinado pelo Governa-
dor define intervenções em
18,1 km da BR-491, entre
Varginha e a BR-381 – um
dos trechos mais movimen-
tados da região.

O Governador determi-
nou também à Secretaria de
Estado de Governo a ado-
ção de providências neces-
sárias à instalação de ilumi-
nação em campos de fute-
bol e quadras poliesporti-
vas, em parceria com a
Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig), no
âmbito do Programa “Cam-
pos de Luz II”, nos municí-
pios de Cabo Verde, Con-
ceição das Pedras, Ijaci,
Piranguçu, São Bento Aba-
de e Varginha. O objetivo é
incentivar a prática de ati-
vidades esportivas, de lazer
e de cultura.

Em relação à instalação
de 672 aquecedores solares
em 15 municípios do Terri-
tório Sul, 102 deles serão
destinados a famílias do
conjunto habitacional Jar-
dim Sion II, construido pela
Cohab Minas, em Varginha.

Os outros 570 serão ins-
talados em Baependi, Con-
ceição das Pedras, Cristina,
Cruzília, Elói Mendes,
Itumirim, Jesuânia, Lamba-
ri, Luminárias, Minduri,
Nepomuceno, Olímpio No-
ronha, Passa Quatro e São
Gonçalo do Sapucaí. A im-
plantação faz parte de
uma parceria entre Cohab
Minas e Cemig e fará com
que as famílias reduzam em
até 40% o consumo total de
energia elétrica.

Já o novo Posto Avança-
do do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais,
que será implantado em
Andradas, prestará serviços
de defesa civil, socorro, pre-
venção e combate a incên-
dio, perícias de incêndio e
explosão, em locais de si-
nistro, busca e salvamento.

Durante o Fórum, o Go-
vernador entregou certifica-
do simbolizando a distribui-
ção gratuita de equipamen-
tos e utensílios que serão
utilizados nas Salas de Pro-
va de Café para a Prefeitu-
ra de Poço Fundo e a Asso-
ciação dos Assentados da
Fazenda 1 do Sul, no muni-
cípio do Campo do Meio.

A iniciativa é da Secre-
taria de Estado de Desen-
volvimento Agrário (Seda).
Cada sala de prova de café
conterá balança eletrônica,
bandeja para classificação e
amostra de grãos, computa-
dor, conjunto de peneiras
para grãos de café e descas-
cador de café, entre outros
itens. O objetivo é ampliar
a comercialização do café,
agregando valor à produ-
ção. Eles serão usados para
fazer análises física (deter-
mina o tipo) e sensorial (de-
termina a qualidade de be-
bida do café).

Após as entregas e assi-
naturas de despachos,
Fernando Pimentel ressal-
tou que Minas Gerais vem
superando as dificuldades,
apesar da crise financeira.
“O nosso barquinho, o bar-
quinho de Minas Gerais,
está navegando, não afun-
dou nem vai afundar, por-
que os mineiros não vão
permitir. É com muita ale-
gria que eu venho aqui ao
Sul de Minas dizer para
vocês que Minas Gerais vai
continuar nesse caminho:
trabalho e serenidade. Va-
mos enfrentar a crise de ca-
beça erguida e olhando para
o futuro, e que a região Sul
seja um exemplo para toda
Minas Gerais e todo o Bra-
sil”, concluiu.

O secretário de Estado
de Governo, Odair Cunha,
explicou que a iniciativa
serve para mostrar que o
Estado deve ser colocado à
disposição da população.
“O que nós queremos com
os Fóruns Regionais é ado-
tar um método de Governo.
Não é só o Governador que
deve ouvir a comunidade,
são os atores políticos, os
agentes públicos. O apare-
lho de Estado precisa estar
à altura de quem nós repre-
sentamos. É uma atitude
não do Governador, mas do
Governo”, esclareceu.

A deputada estadual

Geisa Teixeira também des-
tacou a importância do
evento. “É um momento
histórico quando o Gover-
nador transfere o seu gabi-
nete para a cidade e faz des-
pachos que são muito im-
portantes para toda a região.
O Governador quer estar
com as pessoas, e isso é
muito importante”, disse.

O deputado estadual Ro-
gério Correia falou sobre a
mobilização da sociedade
mineira em torno da ques-
tão da renovação das con-
cessões de quatro usinas
hidrelétricas pertencentes à
Cemig. “Eu queria aprovei-
tar para lamentar o que foi
feito no leilão das usinas da
Cemig. Havia um pré-acor-
do para que Minas Gerais
ficasse com, pelo menos,
duas usinas e, na hora H, o
governo Federal mandou
colocar tudo em leilão, e
perdemos todas as quatro
usinas que ficam no Triân-
gulo Mineiro”, disse.

Entregas - Entre outras
ações no Território Sul, fo-
ram reformadas ou amplia-
das 60 escolas da região e
entregues 139 ônibus para
transporte escolar. Na assis-
tência à saúde, foi implan-
tado, em janeiro de 2015, o
Samu na Região Ampliada
de Saúde Sul, com 36 am-
bulâncias básicas e dez
UTIs móveis, para atendi-
mento a 117 municípios do
território, além de cofinan-
ciamento para o SAMU de
Poços de Caldas.

Além disso, foram seis
UTIs móveis e 23 ambulân-
cias básicas e R$ 68,14 mi-
lhões para atendimento ao
setor. Outras 50 ambulânci-
as e 129 veículos para uso
geral também foram entre-
gues à população do Terri-
tório Sul.

Para a melhoria dos ser-
viços de segurança pública,
foram 138 viaturas para a
Polícia Militar, 23 para o
Corpo de Bombeiros Mili-
tar e 37 para a Polícia Ci-
vil. Em fevereiro de 2016,
foi inaugurado o 3º Pelotão
do CBMMG, em Extrema,

e, em abril do ano passado,
a 2ª Companhia de Opera-
ções Aéreas, com sede em
Varginha e atendimento em
toda a região, contando com
uma aeronave e equipes de
médicos e enfermeiros.

Na área de infraestru-
tura, as obras de ampliação
e melhoria do aeroporto de
Três Corações foram con-
cluídas e o processo de ho-
mologação do terminal está
em andamento junto à
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac).

Também foram concluí-
das as obras de reforma do
Parque Marimbeiro, em
Cambuquira, e de revitali-
zação do Theatro Palace
Casino, de Poços de Caldas.

Entre outras, está em an-
damento a construção de
ponte sobre o rio do Peixe,
na LMG-862, trecho entre
Três Corações e o entron-
camento para São Tomé das
Letras. Estão sendo elabo-
rados projetos para as rodo-
vias MG-167, entre Três
Corações e Varginha, e MG-
290, trecho Pouso Alegre/
Ouro Fino.

Os Fóruns - Os Fóruns
Regionais de Governo fo-
ram criados há quase dois
anos por meio de decreto do
governador Fernando Pi-
mentel. A iniciativa, inédi-
ta em Minas Gerais, é um
dos pilares da administra-
ção Estadual e tem o obje-
tivo de incluir a população
no processo de planejamen-
to das ações governamen-
tais, monitoramento e ava-
liação de políticas públicas
de forma regionalizada.

A divisão territorial do
Estado proporcionou, nes-
se período, a realização de
mais de 1.400 reuniões em
mais de 600 municípios,
com a participação de mi-
lhares de pessoas. Os pri-
meiros encontros serviram
para fazer um diagnóstico
dos territórios a partir de
levantamento feitos pela
sociedade civil, prefeitos,
vereadores e representantes
de órgãos da União com
atuação regional.

O evento de Varginha foi
o 13º dos 17 encontros que
estão sendo realizados em
todos Territórios de Desen-
volvimento. Nesta nova ro-
dada, já foram realizados
encontros em Ituiutaba (Tri-
ângulo Norte), Montes Cla-
ros (Norte), Juiz de Fora
(Mata), Manhuaçu (Capa-
raó), João Pinheiro (Noro-
este), Abaeté (Central),
Almenara (Baixo e Médio
Jequitinhonha), Nanuque
(Mucuri), Passos (Sudoes-
te), Betim (Metropolitano),
Itamarandiba (Alto Jequiti-
nhonha) e Frutal (Triângu-
lo Sul).

Presenças
Também compareceram

os secretários de Estado de
Transportes e Obras Públi-
cas, Murilo Valadares; Edu-
cação, Macaé Evaristo; Ci-
dades e Integração Regio-
nal, Carlos Murta; Planeja-
mento e Gestão, Helvécio
Magalhães; Extraordinário
de Desenvolvimento Inte-
grado e Fóruns Regionais,
Wadson Ribeiro, e de Segu-
rança Pública, Sérgio
Menezes, além do coman-
dante-geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Mi-
nas Gerais, coronel Cláudio
Roberto de Souza, e os che-
fes da Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, delegado João
Octacílio Silva Neto, e do
Gabinete Militar do Gover-
nador, coronel Fernando
Antônio Arantes, e os pre-
sidentes do BDMG, Marco
Aurélio Crocco, e da
Cohab, Alessandro Mar-
ques.

Deputados
A solenidade também

contou com a presença do
deputado federal Reginaldo
Lopes e dos deputados es-
taduais Cássio Soares,
Cristiano Silveira, Dilzon
Melo, Duarte Bechir,
Emidinho Madeira, Fábio
Cherem, Geraldo Pimenta,
Leonídio Bouças,
Noraldino Júnior, Ulisses
Gomes e Vanderlei
Miranda, além de centenas
de prefeitos, vereadores e
lideranças da região.
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Evento, que reúne star-
tups, grandes empresas, pes-
quisadores e gestores,
tem o objetivo de promover
o debate sobre as mudanças
e transformações ocorridas
por meio da tecnologia.

A Rede Cidade Digital
abre as atividades do Cida-
des Inteligentes, Criativas,
Humanas e Sustentáveis,
evento que integra a progra-
mação da Feira Internacional
de Negócios, Inovação e
Tecnologia (FINIT 2017),
promovida pelo Governo de
Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte, entre os dias 31 de
outubro e 4 de novembro.

O diretor da RCD, José
Marinho, apresenta no dia 03
de novembro, o trabalho re-
alizado de estímulo ao uso da
tecnologia nos municípios
brasileiros e os resultados da
aplicação do conceito de ci-
dades inteligentes pelas Pre-
feituras.

O evento acontecerá na
Expominas, na Arena de
Negócios - Palco Minas Di-
gital. Para Marinho, a parti-
cipação pode contribuir para
que novas ações sejam leva-
das aos municípios ao intera-
gir com diversos setores que
estarão presentes na FINIT.
“Uma cidade digital e inteli-
gente beneficia todos os seg-
mentos da sociedade a partir

Rede Cidade Digital apresenta iniciativas
do País na FINIT 2017 em Minas

& Contadores
Associados

do momento em que todos os
segmentos interagem. E ter
acesso ao que empresas, en-
tidades e especialistas apli-
cam nesse sistema de inova-
ção será de extrema impor-
tância para levarmos conhe-
cimento aos municípios que
buscam soluções e investir
nesse conceito visando me-
lhorar a vida das pessoas
através da tecnologia”, afir-
ma o diretor, destacando a
atuação do Governo de Mi-
nas Gerais, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico Ciência Tec-
nologia e Ensino Superior de
Minas Gerais, e o apoio tam-
bém aos eventos de cidades
digitais promovidos pela
RCD no Estado.

Além da comunicação
digital, a iniciativa promove
desde 2013, em parceria com
Prefeituras e Associações de
Municípios, fóruns regionais
e congressos de cidades di-
gitais gratuitos para gestores
públicos, voltado para pe-
quenos e médios municípi-

os. Em 2017 já foram reali-
zados 11 fóruns regionais e
dois congressos de cidades
digitais, reunindo, ao todo,
representantes de 500 muni-
cípios, de seis Estados (PR,
SP, SC, RS, MG e BA), inte-
ressados em trocar informa-
ções e conhecer soluções vi-
sando o aprimoramento dos
serviços públicos por meio
das Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação.

Em novembro, dias 23 e
24, também acontece o 5º
Congresso Paranaense de Ci-
dades Digitais, em São José
dos Pinhais, que pretende
reunir prefeitos, gestores e
vereadores de mais de 100
localidades para tratar de
tecnologia no desenvolvi-
mento local.

Em Minas Gerais, Vargi-
nha e Uberaba sediaram nes-
te ano encontros da RCD vi-
sando facilitar o planejamen-
to municipal e incentivar a
implantação de projetos de
cidades digitais em suas re-
giões. A diretora de Inovação

Social e Ambiental do Go-
verno de Minas, Lívia Leão,
que apresentou aos gestores
as políticas públicas do Es-
tado no setor, aponta que a
popularização da ciência e
tecnologia é o primeiro pas-
so para transformar as cida-
des.

Ela destaca iniciativas do
Governo do Estado, dentro
do Programa Minas Digital,
como a Rede UAITEC - Uni-
versidade Aberta e Integra-
da de Minas Gerais, que ofe-
rece gratuitamente para a po-
pulação capacitação em di-
versas áreas, fomentando o
empreendedorismo por meio
da tecnologia.

“O governo de Minas
aposta na tecnologia e ino-
vação. Todas as nossas polí-
ticas públicas são
direcionadas para essa ques-
tão. Exploramos muito isso
no contexto de municípios
mais inteligentes, humanos e
sustentáveis”, observou.

A FINIT comportará, na
edição de 2017, a segunda
Campus Party Minas Gerais,
Arena de Negócios, Arena
Experience, Promovendo
atividades de divulgação ci-
entífica por parte de cente-
nas de Instituições nacionais
e a Arena Criativa, um am-
biente dedicado à criativi-
dade e inovação.

(35)

3222-6046
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A COPASA TRABALHA 
PARA TODOS OS MINEIROS.
FAÇA CHUVA OU FAÇA SOL.

Minas vive a pior seca dos últimos 
anos. Em algumas regiões a situação 
é grave. Em outras, menos severa.  
Mas, com diálogo e seriedade, o 
Governo e a Copasa estão trabalhando 
em todo o estado para superar a crise.

Em BH, o racionamento foi evitado com 
as obras de captação do rio Paraopeba. 
Agora, outra grande obra vai levar água 
até Montes Claros e região. A estação de 
tratamento de esgoto do rio Itapecerica 

está sendo construída em Divinópolis e 
o aterro sanitário de Varginha está em 
pleno funcionamento, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável dessas 
regiões.

São ações, obras e investimentos 
em todas as cidades atendidas pela 
Copasa, que ajudam a levar mais 
qualidade de vida para todas as 
famílias mineiras.

PORQUE CRISE A GENTE ENFRENTA É COM TRABALHO.

c o p a s a . c o m . b r
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APRESENTAÇÃO AO VIVO EM SUA CIDADE
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PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.
*** MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
E EMPRESAS FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’

POR CAUSA DISSO.

www.tvminasdosul.com.brwww.tvvarginha.com.br

TV VARGINHA TV BELO HORIZONTE
Para ver a TV VARGINHA a TV MINAS DO SUL a TV BELO HORIZONTE acesse pelo Aplicativo Grátis da

TV VARGINHA  da TV MINAS DO SUL da TV BELO HORIZONTE. Basta entrar no PlayStore ou GooglePlay
no seu Celular e digitar TV VARGINHA ou REDE MINAS DO SUL ou TV BELO HORIZONTE e baixar.

Agora é só compartilhar e divulgar para os seus amigos baixarem. A TV VARGINHA a TV MINAS DO SUL a
TV BELO HORIZONTE  já estão no ar as 24 horas do Dia, os 7 dias da Semana, os 360 dias do Ano.

Você também assiste as TVs VARGINHA  MINAS DO SUL TV BELO HORIZONTE  pelo Tablet e Smart Tv

www.tvminasdosul.com.br

TV MINAS DO SUL

Anuncie nas TVs

Alfenas & circunvizinhas  (35) 9.9989-6039

E-mail: minasdosul@minasdosul.com.br

Recuperação e ampliação 
da calha do Rio Betim

Foto: Bruno Vereza/Aerofilmes

Apesar da crise que o País atravessa, Minas mantém a sua rota 
de desenvolvimento. São mais de 30 obras de infraestrutura 
que continuam sendo realizadas para garantir o progresso 
de várias regiões. Ao contrário de outros Estados,
estamos funcionando e fazendo o que tem que ser feito.

CRISE A GENTE ENFRENTA É COM TRABALHO.

MESMO
NOS MOMENTOS 
DIFICEIS,
MINAS SEGUE
O SEU CAMINHO.

t ransportes .mg.gov.br
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Os interessados em tra-
balhar na rede estadual de
Minas Gerais no ano que
vem como designados de-
vem ficar atentos: na quar-
ta-feira, 25 de outubro, co-
meçaram as inscrições para
a Designação 2018, que vai
oferecer cerca de 100 mil
vagas para os cargos de pro-
fessores, especialista, auxi-
liar administrativo e auxili-
ar de serviços gerais, para
atuar tanto em escolas
quanto em órgãos adminis-
trativos.

A Resolução que trata
desta primeira etapa da de-
signação foi publicada no
Diário Oficial Minas Gerais
no último sábado, 21 de
outubro (Resolução SEE
3.643, de 20 de outubro de
2017). As inscrições se-
guem até o dia 10 de no-
vembro no site www.-
designaeducacao.mg.gov.br.

A designação é uma for-
ma de preencher interina-
mente os cargos para garan-
tir o funcionamento das es-
colas estaduais, conforme o
artigo 10 da Lei 10254/
1990. O processo é essen-
cial na preparação da rede
pública para o início do ano
letivo.

Nesta primeira etapa da
Designação, os interessados
fazem um cadastro e até três
inscrições por cargos e lo-
calidades. Neste ano, há
uma novidade: os candida-
tos aprovados em concurso
público vigente e que ainda
não foram nomeados esta-
rão inscritos de ofício, ou
seja, estarão automatica-
mente inscritos para o car-
go e localidade para o qual
realizaram o concurso pú-
blico.

O sistema de inscrição
vai buscar e inserir os no-
mes e as respectivas classi-
ficações dos candidatos. No
entanto, para realizar outras
duas inscrições ou mesmo
modificar a inscrição inici-
al, eles devem entrar na pla-
taforma e realizar suas es-
colhas.

Na segunda-feira, 23, o
processo foi apresentado,
em entrevista coletiva, pela
secretária de Estado de Edu-

Inscrições para Designação
2018 já começaram e vão até

dia 10 de novembro

Nesta primeira etapa, os interessados fazem um
cadastro e até três inscrições por cargos e localidades.

Prazo de inscrição vai até o dia 10 de novembro
cação, Macaé Evaristo, e
pelo subsecretário de Ges-
tão de Recursos Humanos
da SEE, Antônio David de
Souza.

“É muito importante que
todas essas pessoas (apro-
vadas em concurso) possam
entrar no sistema e fazer sua
segunda escolha de vaga,
que pode ser para outra lo-
calidade para qual ela fez o
concurso. São quatro crité-
rios para acesso a essas va-
gas, é importante a gente
destacar.

O primeiro critério é a
pessoa aprovada em con-
curso público na localidade.
O segundo, a pessoa apro-
vada em concurso, de outra
localidade; e depois aque-
las pessoas que têm a for-
mação exigida e mais tem-
po de serviço”, ressaltou
Macaé.

Exceções para a inscri-
ção - Todos os interessados,
independentemente do car-
go, devem fazer a inscrição
nesta primeira etapa, exceto
para a função de Professor
de Educação Básica Educa-
ção Profissional (Centro de
Educação Profissional –
CEP e cursos técnicos);
Curso Normal em Nível
Médio; Conservatórios Es-
taduais de Música e Proje-
tos/programas autorizados
por Resolução específica
desta SEE.

As normas de inscrição
para o exercício dessas fun-
ções serão definidas em
Resolução específica, isso
valendo também para as es-
colas de Educação Indíge-
na, Escolas Quilombolas e
Escolas do Campo localiza-
das em assentamentos.

Designação On-line e

Presencial - O processo de
designação propriamente
dito (escolhas das vagas
pelos inscritos e atribuição
da vaga ao candidato me-
lhor classificado) terá início
em data a ser definida no
cronograma que será divul-
gado na Resolução de Qua-
dro de Escola. Segundo o
subsecretário de Gestão de
Recursos Humanos, Antô-
nio David de Souza, essa re-
solução deverá ser
publicada em meados de
novembro.

Neste ano, parte da de-
signação será feita por meio
de sistema informatizado
on-line, abrangendo os car-
gos de Analista de Educa-
ção Básica (AEB) – Assis-
tente Social, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Psicólogo
ou Terapeuta Ocupacional;
Analista Educacional/Ins-
petor Escolar (ANE/IE);
Assistente Técnico de Edu-
cação Básica (ATB); Espe-
cialista em Educação Bási-
ca (EEB) – Orientador Edu-
cacional ou Supervisor Pe-
dagógico; e Professor de
Educação Básica (PEB) –
Regente de Turma. Essa fer-
ramenta tem o objetivo de
gerar igualdade de oportu-
nidades entre os interessa-
dos, maior agilidade,
efetividade e transparência
no processo.

A designação será pre-
sencial para Auxiliar de Ser-
viços de Educação Básica
(ASB); Professor de Educa-
ção Básica (PEB) – Regen-
te de Aula; Professor de
Educação Básica (PEB)
Curso Normal, Educação
Profissional, Conservatóri-
os Estaduais de Música,
Educação Especial e Educa-
ção Integral.

O Governo de Minas Ge-
rais, por meio da Polícia Civil
(PCMG), iniciou na terça-feira
(17/10), os trâmites necessári-
os à realização de novo concur-
so público para Delegado de
Polícia. Inicialmente, serão ofe-
recidas 76 vagas para reforçar
o quadro de pessoal das dele-
gacias no Estado.

A expectativa é que o edital

do certame seja publicado até
dezembro deste ano.

A viabilidade da contratação
de novos servidores foi anali-
sada pela Câmara de Orçamen-
tos e Finanças da Secretaria de
Planejamento e Gestão, que ob-
servou as restrições impostas
pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) para se chegar a
um número possível de vagas.

“A autorização para a reali-
zação do concurso da Polícia
Civil demonstra o compromis-
so do Governo de investir em
segurança pública. Apesar das
limitações impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, esta-
mos fazendo todo esforço pos-
sível para a recomposição do

quadro de servidores que duran-
te a última década foi suca-
teado”, afirma o secretário de
Estado de Planejamento e Ges-
tão, Helvécio Magalhães.

O chefe da Polícia Civil,
delegado-geral, João Octacílio
Silva Neto, também ressaltou
que a autorização do concurso
é resultado do esforço constan-
te do Governo do Estado em
prol da melhoria das condições
de trabalho na instituição.

 “Esta autorização reforça o
compromisso do Governo com
a Segurança Pública e com a
Polícia Civil”, frisou.

A recomposição do efetivo
nas Comarcas será realizada du-
rante a vigência do certame.

Vereadores participam de formatura do Proerd
O presidente da Câmara

Municipal de Varginha, ve-
reador Zacarias Piva, e os
vereadores Carlúcio Mecâ-
nico e Leonardo Ciacci, par-
ticiparam na noite da quar-
ta-feira (18/10), no Ginásio
do VTC, da formatura de
1200 alunos do Programa
Educacional de Resistência
às Drogas (Proerd).

A cerimônia também
contou com a presença do
Comandante do 24º BPM,
Tenente Coronel Hudson
Abner Pinto, do prefeito
Antônio Silva, dos instruto-
res do Proerd, além de au-
toridades civis, militares,
representantes das escolas
de Varginha onde foram
ministradas as aulas do Pro-
grama e familiares dos
formandos.

Na oportunidade, o pre-
sidente da Câmara parabe-
nizou os envolvidos no pro-
grama pela iniciativa em

Formatura de 1.200 alunos do Proerd

trabalhar, desde cedo, a pre-
venção as drogas e a forma-
ção de cidadãos mais cons-
cientes de suas responsabi-
lidades, direitos e deveres.

“Inserimos nossa espe-
rança em todos esses alunos
e os frutos desse trabalho
mostram que vale a pena.

Hoje nossa cidade é re-
presentada internacional-
mente pelo jovem Samuel
Miranda que é o primeiro
embaixador brasileiro do
Proerd nos Estados Unidos.

O programa cumpre
mais uma etapa de seu ob-
jetivo em prevenir e orien-
tar os jovens na prevenção
ao uso de drogas” destacou.

A solenidade de forma-
tura contou com apresenta-
ções de dança do grupo
“Urban Guetto” e, ao final,
houve o sorteio de bicicle-
tas para as escolas partici-
pantes do Proerd.

PROERD
É um Programa Educa-

cional de Resistência às
Drogas e à Violência, é a
versão brasileira do progra-
ma D.A.R.E. (Drug Abuse
Resitence Education), im-
plantado inicialmente nos
Estados Unidos. A iniciati-
va é considerada pela ONU
como um dos maiores pro-
gramas de prevenção às
drogas e a violência do
mundo e tem como objeti-
vo prevenir o abuso de dro-
gas e a violência entre cri-
anças.

O programa trabalha em
conjunto com os alunos do
ensino fundamental, que se
encontram na faixa etária de
9 a 12 anos. Após quatro
meses de curso as crianças
recebem o certificado
Proerd, ocasião que prestam
o compromisso de mante-
rem-se afastados e longe
das drogas e da violência.

O tenente-coronel Giuvai-
ne Barbosa de Moraes, co-
mandante do 9º Batalhão de
Bombeiros Militar de Vargi-
nha, recebeu o título de Cida-
dão Honorário em sessão so-
lene da Câmara Municipal de
Varginha, realizada na noite
da terça-feira (24/10). A outor-
ga do título foi feita pelo pro-
ponente da homenagem, o ve-
reador Pastor Fausto da Silva
França e aprovada por unani-
midade pelos vereadores.

O presidente da Câmara,
Zacarias Piva, presidiu a ses-
são de entrega da honraria que
contou com a presença do ve-
reador Pastor Fausto e dos
vereadores Buiú do Ônibus,
Carlúcio Mecânico, Delegado
Celso Ávila, Dudu Ottoni,
Leonardo Ciacci, Zilda Silva
e Zué do Esporte.

O prefeito Antônio Silva e
o vice Vérdi Lúcio Melo tam-
bém estiveram na solenidade
que contou ainda com a pre-
sença de autoridades civis,
militares, bombeiros, amigos

Câmara de Varginha entrega Título
de Cidadania Honorária ao

Comandante do Corpo de Bombeiros

Residindo há 13 anos em Varginha, o Comandante agora torna-se varginhense de
direito e de fato. “Para nós é motivo de honra participar desta cerimônia, em que reconhe-
cemos um cidadão pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade, concedendo-lhe
uma honraria com a aprovação unânime dos representantes do Poder Legislativo. Uma
escolha certa e merecida que engrandece não somente o homenageado, mas, toda sua
corporação”, disse o prefeito Antonio Silva.

“Temos o Comandante como um amigo e parceiro da nossa Administração. Um homem
que sabiamente vem conduzindo sua Corporação, sempre pautado pela ética, não se fur-
tando da responsabilidade de salvar vidas, a mais nobre de todas. Compartilhar com a
Câmara desta noite áurea é motivo de honra para todos nós”, comentou Vérdi.

Prefeito e Vice participam de homenagem ao
comandante do Corpo de Bombeiro de Varginha

e familiares do homenageado.
O título de cidadão hono-

rário é uma homenagem pres-
tada pelo Poder Legislativo
aos cidadãos que se destacam
na sociedade em função dos
relevantes serviços prestados
em prol da coletividade.

Em uso da palavra, verea-
dores e autoridades presentes
destacaram o mérito do tenen-
te-coronel pela homenagem,
por prestar seu trabalho sem-
pre com competência, organi-
zação e honradez.

“A liderança exercida pelo
homenageado é incontestável.
Nesses anos, o tenente-coro-
nel tem atuado para fortalecer
e melhorar o atendimento a

todos. Esta honraria evidencia
o reconhecimento da socieda-
de às difíceis tarefas executa-
das pelos bombeiros, valoro-
sos defensores de vidas”,
enalteceu o proponente da
homenagem, vereador Pastor
Fausto.

Visivelmente emocionado,
Giuvaine afirmou sua alegria
em receber o título de cidadão
varginhense.

“Sou um homem de sorte,
primeiro por ter nascido em
Lavras e, em segundo lugar,
por ter a oportunidade de “re-
nascer” como varginhense,
através da concessão do títu-
lo. Sempre agradeço a Deus,
que nos dá a oportunidade, e
a todas as pessoas que estão
comigo, em especial minha
família, amigos e aos bravos
bombeiros do batalhão que
lutam diariamente comigo.
Esse título de Cidadão Hono-
rário amplia ainda mais minha
responsabilidade com o muni-
cípio”, ressaltou o tenente-co-
ronel.



7VARGINHA  & Sul de Minas ALFENAS & Circunvizinhas }  28 / 10 / 2017

Na sala de aula, os 20
alunos do curso de Recep-
cionista de Eventos apren-
dem formas de tratamento
e noções de boa postura.
Durante três meses, eles te-
rão aulas de segunda a quin-
ta-feira, das 13h às 17h, em
um curso com 200 horas de
conteúdo. Até aqui, nada de
novo. Mas, basta um olhar
mais atento para perceber
que a turma é especial: os
alunos são pessoas com
Síndrome de Down, doen-
ça genética que causa defi-
ciência intelectual.

A iniciativa do Governo
de Minas Gerais é inédita
em todo o país. Os alunos
fazem o curso pelo Progra-
ma Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), em uma parce-
ria entre a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento
Econômico Ciência Tecno-
logia e Ensino Superior
(Sedectes) e a Prefeitura
Municipal de Pedro Leo-
poldo, município onde as
aulas estão sendo ofertadas.

“O mercado de trabalho
já absorve bem o trabalha-
dor com deficiência motora,
mas, quem tem limitações
cognitivas fica de fora. En-
tão, tivemos a ideia de criar
este projeto piloto, para a
inclusão dessas pessoas”,
explica a superintendente
de Ensino Tecnológico e
coordenadora do Pronatec
na Sedectes, Cristiane
Saldanha.

Governo de Minas Gerais
oferece curso inédito para

pessoas com Síndrome de Down

Iniciativa pioneira no país promove inclusão produtiva e
possibilita que os alunos se formem em curso do Pronatec;

Estado mantém diversas ações para pessoas com deficiência

No dia 1º de novembro,
a turma vai testar, em alto
estilo, os conhecimentos
adquiridos. Eles vão recep-
cionar o público na Feira
Internacional de Negócios
Inovação e Tecnologia
(Finit), que acontecerá no
Expominas, em Belo Hori-
zonte, de 31 de outubro a 4
de novembro deste ano.

No Pronatec, eles rece-
bem, além de material didá-
tico e uniforme, uma ajuda
de custo para transporte de
R$ 9,00 por dia, além de
alimentação na escola.

Além dessa iniciativa, o
Governo do Estado dispõe
de outros programas e ser-
viços para pessoas com di-
versos tipos de deficiênci-
as. É o caso, por exemplo,
do Dia D, promovido pela
Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social
(Sedese), que aconteceu no
dia 29 de setembro. Mais de
400 pessoas com deficiên-
cia (PCDs) e reabilitados do
INSS compareceram ao
posto especial do Sistema
Nacional de Emprego
(Sine), montado na

Assembleia Legislativa.
No mesmo espaço esta-

vam reunidos empregado-
res sujeitos às exigências da
Lei de Cotas, e PCDs, que,
após o processo de entrevis-
ta no Sine, foram encami-
nhados para as empresas
para finalizar a contratação.
Até o dia 2 de outubro, de
acordo com o Sine, já foram
oferecidas, este ano, 1.578
vagas para profissionais
com deficiência nos 128
postos do Sine coordenados
pela Sedese. Deste total,
4.746 foram encaminhados
para vagas e foram contra-
tadas 494 pessoas com de-
ficiência.

Centrais de libras -
Conforme o censo do IBGE
de 2010, Minas Gerais pos-
sui cerca de 1,1 milhão de
pessoas com deficiência
auditiva ou surdas.

E, para facilitar a comu-
nicação dos deficientes au-
ditivos, Minas Gerais tem
três Centrais de Interpreta-
ção de Libras (CIL), em
Belo Horizonte, Juiz de
Fora e Uberlândia.

Cerca de 3,5 mil pesso-
as serão beneficiadas pelo
projeto de lei que prevê a
extensão da licença para tra-
tamento de saúde dos ser-
vidores afetados pela Lei
100.

A matéria, enviada à
Assembleia Legislativa na
sexta-feira (29/9), garante a
manutenção das licenças
médicas àqueles que não
estiverem aptos para o tra-
balho no fim de 2017, con-
forme perícia médica ofici-
al, com data limite até 31 de
dezembro de 2019.

O texto prevê ainda que
a licença será convertida em
aposentadoria por invalidez
se, antes do prazo final pre-
visto no texto, “assim opi-
nar a junta médica compe-
tente, por considerar o
beneficiário definitivamen-
te inapto para o serviço pú-
blico em geral”.

O objetivo é permitir ao
Estado amparar os benefi-
ciários da Lei Complemen-
tar 138/2016, que estavam
em licença médica em 31 de

 Projeto de Lei
estende licença de

ex-Lei 100
Decreto que regulamentou a lei, editado em maio do ano

passado, beneficiou diretamente cerca de 4,5 mil servidores

dezembro de 2015, data que
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) definiu para a de-
missão dos trabalhadores
efetivados irregularmente
pela chamada Lei 100.

“Este é mais um esforço
que o Governo de Minas
Gerais faz para que os en-
volvidos nesse processo
não sejam mais prejudica-
dos do que já foram”, afir-
mou o secretário de Estado
de Planejamento e Gestão,
Helvécio Magalhães.

Na Assembleia Legisla-
tiva o projeto, denominado
PLC 71/2017, foi distribuí-
do para análise nas comis-
sões de Constituição e Jus-
tiça, de Administração Pú-
blica e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária.

Se aprovado nas comis-
sões, vai para votação em
plenário em dois turnos.

“Com as medidas pro-

postas, o Governo busca
continuar honrando com-
promissos assumidos junto
aos atingidos pelo julga-
mento da Ação Direita de
Inconst i tuc ional idade
(ADI) 4.876, amenizando
prejuízos decorrentes do
desligamento desses servi-
dores”, afirma Pimentel na
mensagem que encaminhou
a matéria.

O decreto que regula-
mentou a lei, editado em
maio do ano passado, bene-
ficiou diretamente cerca de
4,5 mil servidores que es-
tavam afastados de suas
funções para licença médi-
ca por motivo de doença
crônica ou grave em dezem-
bro de 2015.

Destes, alguns já foram
liberados para voltar às ati-
vidades ou se aposentaram,
por exemplo.

No dia 25 de outubro, após
oito meses de debates, análi-
ses e estudos técnicos, foram
oficialmente recebidas, aber-
tas e definidas as propostas
das empresas e instituições
que se habilitaram para exe-
cutar o Projeto de Desenvol-
vimento Social a ser imple-
mentado nos residenciais
Novo Tempo, Cruzeiro do Sul
e Carvalhos, os quais, juntos,
contemplam 1.471 famílias,
perfazendo uma população de
4.913 pessoas.

Um diagnóstico preliminar
identificou que 70% desta po-
pulação encontra-se em situa-
ção de vulnerabilidade social
e 40% dos jovens em situação
de risco social, acentuadamen-
te nos residenciais Carvalhos
e Cruzeiro do Sul.

Para reduzir substancial-
mente as desigualdades soci-
ais que penalizam os vulnerá-
veis e os excluídos, é urgente
e necessário implantar uma
política social inovadora,
transformadora, includente e
libertadora, que elimine as rai-
zes e as matrizes da exclusão,
da violência e da mar-
ginalidade, ampliando os
acessos e as oportunidades,
através da implantação e
implementação de instrumen-
tos e mecanismos em que os
vulneráveis e excluídos parti-
cipem do seu próprio proces-
so de inclusão social, econô-
mica, produtiva e cidadã.

O CENTRO DE INCLU-
SÃO PRODUTIVA é o instru-
mento apropriado e o meca-
nismo dinâmico e adequado
para implementar nos residen-
ciais Novo Tempo, Cruzeiro
do Sul e Carvalhos as diretri-
zes basilares da política soci-
al inovadora, transformadora,
includente e sustentável do
município de Varginha.

Para atingir os objetivos e
os resultados esperados a Se-
cretaria Municipal de Habita-
ção e Desenvolvimento Soci-
al estabeleceu 4 (quatro) me-
tas, a seguir detalhadas e que
serão implementadas e
operacionalizadas através do
CENTRO DE INCLUSÃO
PRODUTIVA, sediado no
Residencial Novo Tempo, e

Cidade Criativa do Novo Tempo

nas UNIDADES DE INCLU-
SÃO PRODUTIVA dos
residenciais Carvalhos e Cru-
zeiro do Sul, instaladas em
containers construidos dentro
das mais avançadas tecno-
logias:

META I : Realização de
oficinas/cursos de capacitação
e qualificação profissional nos
setores da marcenaria de
pallets; panificação e confei-
taria; fabricação de sabão ca-
seiro com aproveitamento de
óleo de cozinha; artesanato
em feltro; barbearia, manicu-
re, pedicure e designer de
sombrancelhas; moda artesa-
nal, tendo como meta até 31/
12/2020 capacitar e qualificar
500 (quinhentos) profissio-
nais (de ambos sexos).

META II: Proporcionar 30
(trinta) oficinas sobre Econo-
mia Criativa, Economia Soli-
dária, Educação Financeira e
Empreendedorismo para os
profissionais habilitados e
qualificados que optarem pela
participação efetiva na criação
e implantação da Associação
Cooperativa de Economia So-
lidária, que obrigará em seu
arcabouço institucional os Nú-
cleos Solidários de Produção
e Serviços e de Empre-
endedorismo, até 31/12/2020.

META III: Estimular, fo-
mentar e incrementar o
Protagonismo Juvenil, alicer-
çado na educação para o
empreendedorismo e para a
cidadania, através da inclusão
digital, proporcionando o
acesso de 400 (quatrocentos)
jovens de 14 à 21 anos às Ofi-
cinas e Cursos de Informática
Básica; Designer Gráfico;
Web Designer; Desenvolvi-

mento de Aplicativos; 3D
Games; 3D Stúdio Max; Pro-
dução de Curta Metragem e
Fotografia, até 31/12/2020.

META IV: Promoção e ar-
ticulação com empresas;
startups; coletivos; fundos de
investimentos; adesão ao Sis-
tema Nacional de Economia
Solidária e Criação do Banco
de Economia Comunitária,
vinculado à Associação Coo-
perativa de Economia Solidá-
ria Novo Tempo, mediante a
aplicação de recursos do
BNDES Social.

A proposta de implantação
da CIDADE CRIATIVA DO
NOVO TEMPO, incorpora o
Projeto Técnico-Social finan-
ciado com Recursos da Caixa
Econômica Federal e as me-
tas da inclusão produtiva pre-
vistas no Plano Municipal
Quadrienal de Economia So-
lidária de Varginha, perfazen-
do um investimento total de
R$1.500.000,00 (Um milhão
e quinhentos mil reais) nos
três anos de execução da pro-
posta.

Segundo o Secretário de
Habitação e Desenvolvimen-
to Social, Prof. Francisco Gra-
ça de Moura, esta fusão da
economia criativa, da econo-
mia solidária e do empreen-
dedorismo representará, em
31/12/2020, uma das 5 (cin-
co) maiores fontes de rendas
e 10,5% do PIB do município
de Varginha, até porque a ex-
periência, utilizando a meto-
dologia gerada no Novo Tem-
po e a estrutura de containers,
será reproduzida nos demais
residenciais de Varginha, onde
perduram, ainda, preocu-
pantes índices de vulnera-
bilidade e riscos sociais.

O vice-prefeito Vérdi
Melo participou na quinta-fei-
ra, 19, no Krauss Eventos, da
cerimônia de apresentação
dos  vencedores da 25ª Edi-
ção do Concurso Qualidade
Minasul de Café. Juntamente
com o secretário Municipal de
Agricultura, Vérdi parabeni-
zou a Cooperativa pelo traba-
lho de excelência que vem re-
alizado ao longo de anos, con-
tribuindo para elevar o nome
de Varginha no cenário Naci-
onal e Internacional, como a
Princesa do Sul.

Desde 1993 a Minasul or-
ganiza o Concurso de Quali-
dade Minasul de Café, com o
objetivo de promover a quali-
dade do café de seus coope-
rados junto aos mercados na-
cional e internacional.

Os campeões foram repre-
sentados pelas regiões Manti-
queira de Minas e Sul de Mi-
nas. Na categoria café natu-
ral, o produtor Hudson Salva-
dor Vilela, da Fazenda Coli-
na, município de Luminárias
– Sul de Minas, atingindo
nota de 91,75 pontos. Na ca-
tegoria café cereja descasca-
do, o campeão foi o produtor
Renato Pita Maciel de Moura,

Vice-prefeito participa da solenidade de
premiação do Concurso Qualidade Minasul

da Fazenda Trapiá, em
Baependi - Mantiqueira de
Minas - conquistou o primei-
ro lugar com a nota de 89,6
pontos.

Cafés presidenciáveis tam-
bém foram destacados, na ca-
tegoria natural, com o vice
colocado Nísio Oliveira Lima,
da Fazenda Vista Alegre, em
Nepomuceno, com 90,93
pontos; e Adelino Semboloni,
da Fazenda dos Tachos, em
Varginha, com 90,68 pontos,
ficando na terceira posição. O
quarto colocado foi Álvaro
Mendes de Resende, da Fa-
zenda Gericó, de Varginha
com 88,81 pontos; e o quinto
colocado foi Efrain Botrel, da
Fazenda Águas Claras, em
Ilicínia. Os cinco vencedores
da categoria natural represen-
tam a região Sul de Minas.

Na categoria café cereja
descascado houve surpresa
para os primeiros colocados.
Andrea de Souza Rangel, vice
com 88,7 pontos, é casada
com o campeão da categoria.
Já a terceira colocada, com a
nota de 87,18, Patrícia
Ferreira Alves, da Fazenda
Boa Vista, em Ilicínea, Sul de
Minas, é esposa do quinto co-
locado na categoria natural,
Efrain Botrel. O quarto lugar
foi para a Fazenda Nossa Se-
nhora Aparecida, em Carmo
da Cachoeira, Sul de Minas,
do produtor Helder Chagas
Reis, que atingiu 86,81 pon-
tos; e a quinta premiação foi
para a região Matas de Minas,
em Entre Rio de Minas, com
o produtor Roberto Junqueira
Filho, da Fazenda São Bento,
que conquistou 86,68 pontos.
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Dois crimes recentes
acabaram com a tranquili-
dade dos moradores do pa-
cato município de Ilicínea,
no Sul de Minas: o assassi-
nato da jovem Geovana
Carvalho, em novembro de
2016, e do cabo Fabrício
Vanelli, no último mês de
setembro.

Assustada, a população
local elegeu como priorida-
de a recomposição do efe-
tivo da Polícia Civil, com a
nomeação de um delegado
titular, investigadores e
escrivães.

Essa foi a principal rei-
vindicação apresentada por
autoridades e líderes comu-
nitários à Comissão de Se-
gurança Pública da Assem-
bleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) na quinta-
feira (19/10/17), em Audi-
ência realizada na Câmara
Municipal.

Geovana estava a servi-
ço na mercearia da família,
quando dois assaltantes in-
vadiram o estabelecimento.
Assustada, ela gritou, o que
custou a sua vida – foi atin-

População de Ilicínea
cobra mais segurança

Homicídios recentes assustam os moradores
que reivindicam melhorias na segurança pública

gida com um tiro na cabe-
ça. O cabo Vanelli, por sua
vez, foi alvejado à queima-
roupa durante tentativa de
assalto a uma agência ban-
cária.

Presente à reunião, a
mãe do policial, Neusa
Vanelli, denunciou que o
colete à prova de balas que
ele usava estava vencido há
três meses. Ela também re-
latou que o seu filho enfren-
tou problemas com as duas
viaturas do Município, por
falta de manutenção.

“Todo mundo sabe onde
comprar uma pedra de
crack na cidade. Não adian-
tam ações temporárias (co-
mo as que se seguiram após
a morte do policial), se uma
semana depois os trafican-
tes estão soltos por aí. Hoje,
choro a morte do meu filho;
amanhã, outra mãe pode
estar lamentando a do seu”,
disse.

Eduardo Henrique e
Tiago Carvalho, irmãos de
Geovana, também lamenta-
ram a ocorrência de ações
de “pente fino” somente

depois de ocorrências trági-
cas. “O que efetivamente
pode ser feito para a melho-
ria da situação?”, questio-
nou Tiago.

Delegado Regional de
Polícia em Varginha, Ro-
berto Barbosa Júnior afir-
mou já ter comunicado à
chefia da Instituição a ca-
rência de policiais civis em
Ilicínea.

“O efetivo caiu pela me-
tade no Estado desde que
ingressei na polícia, há 20
anos. Enquanto isso, a po-
pulação e a criminalidade
aumentaram”, salientou.

Como forma de ameni-
zar o problema, ele sugeriu
que seja designado para o
Município algum investiga-
dor que esteja terminando o
curso de formação, ainda
não nomeado em nenhuma
outra localidade.

“Hoje, temos inclusive
Comarcas sem delegado,
como a vizinha Boa Espe-
rança”, ressaltou, ao pedir
o apoio da Assembleia para
a recomposição do quadro
de pessoal da Polícia Civil.

Lindalva Oliveira com Marlene Machado
e outras 6 pessoas em Casa de Lindalva.
18 de outubro às 23:57 · Belo Horizonte ·
Comemorando meu aniversário e 5 meses
da minha netinha Aurora em família, só
felicidade!

Marlene Machado está com Lindalva Oli-
veira, em 17 de outubro às 23:33 · Para-
béns pela vida e pelas realizações! É mui-
to bom ter uma irmã amiga para comparti-
lhar os bons momentos! Que Deus aben-
çoe seus planos! Saúde sempre! Beijos de
gratidão! Te amo!

Marlene Machado para Marlos de Oli-
veira Machado, 16 de outubro às 00:53.

Querido filho, hoje temos muito o que
agradecer e festejar, a sua vida de amor en-
tre nós! Parabéns pelo seu dia especial, pe-
dimos a Deus que abençoe seus planos para
grandes realizações! E que o sol brilhe co-
brindo - o de energias positivas! Receba
nosso carinho e nosso amor junto às bên-
çãos Divina! - com Marlos de Oliveira Ma-
chado.

Lindalva Oliveira, 19 de outubro - Mairon Oliveira, Bárbara Anjos, Lindalva, José Edson M. Costa,
Bruno Rodrigues, Daila Oliveira, Marlene Machado e Jose Omar Machado, em Casa de Lindalva.

Nossos guerreiros estão
indo para a Espanha (Bar-
celona), onde estarão repre-
sentando o Brasil, através
da Escolinha Sementes do
Futuro de Poços de Caldas
no grande torneio Barcelo-
na Football Cup que conta-
rá com equipes de 40 Paí-
ses.

Serão 5 varginhenses na
equipe, e fico feliz por 4 de-
les serem atletas da Vila
Flamengo (Bruno, Biro,
André e Edson), sem con-
tar que integrando esta equi-
pe temos também o queri-
do Gabriel, que já treinou
com a gente e hoje integra
a equipe do Cruzeiro em
BH, mas, sempre que vem
de férias aqui na cidade dá
uma passadinha lá na qua-
dra para brincar com os
amigos.

Gostaria de desejar a
vocês Biro, Bruno Roberto,
Edson Dantas, André,
Gabriel e também ao Thia-
go uma ótima viagem, sei
que devem estar sentindo
um misto de ansiedade, ner-
vosismo, medo, alegria, eu-
foria e dezenas de outras
emoções indescritíveis, mas
não se preocupem, aprovei-
tem ao máximo cada segun-
do, usem essa experiência

A Vila Flamengo está em festa

para torná-los ainda mais
fortes.

Aqui estamos todos na
torcida para o sucesso de
vocês e demais atletas, sei
como foi difícil para vocês,
para estarem realizando este
sonho tiveram que correr
atrás de muita coisa, mas
Graças a Deus deu tudo cer-
to. Então vão com Deus e
representem nosso País,

nossa Varginha e principal-
mente nossa escolinha, com
muita garra, força de von-
tade, e principalmente hu-
mildade, ninguém vai a lu-
gar algum passando por
cima dos outros e achando
ser melhor que os outros,
hoje vocês estão aí pelo
grande talento e pela edu-
cação e humildade que pos-
suem.


