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O presidente da Câmara Municipal de
Varginha e presidente da Associação de
Vereadores do Sul de Minas – Avemag -
vereador Zacarias Piva, participou, no úl-
timo sábado (26), do Encontro Anual do
Circuito Ferroviário Vale Verde - CFVV,
realizado na cidade de Lavras, na Esta-
ção Costa Pinto.

Na oportunidade, acompanhou o lan-
çamento da locomotiva do projeto Ex-
presso do Rei, em parceira com o CFVV
e a Edersul – Empresa de Desenvolvi-
mento Regional de Turismo Negócios e
Lazer do Sul de Minas.

TV VARGINHA

Você vê a TV VARGINHA no Camputador
Notebook  SmartTV  Tablet  Smartphone
É só digitar: www.tvvarginha.com.br

No Celular  SmartTV  Tablet  Smartphone
Acesse o Aplicativo Grátis da TV VARGINHA

Entre no PlayStore ou GooglePlay e digite
TV VARGINHA e baixar

Assista a Programação e divulgue para seus
parentes e amigos que moram inclusive em

outra cidade e até em outro País

TV VARGINHA

Você vê a
TV VARGINHA no

(35) 2106-8100

Evento em Lavras discutiu
a volta dos Trens

Turísticos no Sul de Minas

Também estiveram presentes o presi-
dente da CFVV - César Mori Júnior, o
presidente da EDERSUL - Braz Pagani,
o presidente da Câmara de Três Corações
- Maurício Gadbem, o secretário de Tu-
rismo de Varginha - Barry, entre outras
autoridades.

“Gostamos muito do que vimos; com
parcerias certas e empreendedorismo, está
cada vez mais próxima a volta dos trens
em nossa região. A vertente turística do
segmento também é uma realidade que
poderá beneficiar muito a nossa região do
Sul de Minas”, disse Zacarias Piva.

PARAENERGIA

40.000
NOVAS

EM DOIS ANOS,

NA ÁREA RURAL.
 FAMÍLIAS

A CEMIG ENFRENTA 
A CRISE COM TRABALHO. 

A transmissão (VT)
do jogo e da entrega
da premiação apre-

sentada pela TV
VARGINHA na quin-

ta-feira, às 20h00,
teve 2.881 visuali-
zações e mais de

10.930 pessoas alcan-
çadas.

Você que não viu, aí
ao lado está como
sintonizar a TV

VARGINHA - e veja
o VT em Vídeos.
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Como não falar do Prefeito Antonio Silva!
Está ai dois distintos acontecimentos, mas que ocor-

reram quase no mesmo momento.
A final do Amadorzão 2017 - coroado com uma bela

e excelente partida entre o PSG (Pessoal do São Geral-
do) e o União São José - bairros irmãos, de tão vizi-
nhos que são. Ambas as equipes demonstraram a que
veio, apresentaram um excelente futebol em busca do
título, alcançado pelo PSG.

E a assinatura do Protocolo de Intenções com a
Eurofarma.

Em ambas as situações, o apoio incontestável da
Administração Antonio Silva.

No caso da Eurofarma e Momenta Farmacêutica,  fica
demonstrado e patente a confiança que as mãos firmes
de Antonio Silva oferece àqueles empresários que em
Varginha queiram se aportar, instalar suas empresas.

Pensa, você, leitor, que foi sorte a vinda da Wallita e
da Phillips na anterior Administração Antonio Silva, e
que nesta Administração se repete com a vinda da
Mellita, da CCPL (Hidrelétrica), de Hipermercado?

Engana-se. Aqui se
aportaram essas empresas
na Administração Antonio
Silva porque ficaram seus
empresários confiantes ao
verem a seriedade e a con-
dução do Município de
Varginha por Antonio Sil-
va. Não basta uma cidade e
município ter infra-estrutu-
ra e logística tão somente
para a decisão. Seu líder
maior - no caso o Prefeito -
tem que ter pulso firme na
condução da Administra-
ção Municipal, mostrar se-
gurança ao empresário para
que ele aqui aporte sua
empresa. E tenho dito!

A Edição 736 do Jornal MINAS DO SUL
foi lida por  21.503 Leitores e suas
páginas folheadas  104.071 vezes
* Registro da PAPER4WEB   Publisher’s Social Media

PSG vence o Amadorzão 2017 e
neste domingo terá o Encontro de

Campeões no campo da Semel

Neste domingo, dia 3, no campo da Semel, às 10h00, terá um jogão entre o Campeão do Amador 2017 - PSG x
Seleção  do Campeonato Amador Eloiense, de Elói Mendes. Também acontece, a partir das 7h30 o Encontro de

Campeões com as  partidas entre os Projetos Sociais categoria sub 9: Futebol Moleque x Aprosep e logo depois o
Projeto Amanaka x Roma. Haverá sorteio  de brindes e serviço de bar. A entrada será um litro de leite de caixinha

para ajudar os Projetos Asvin, Vida Nova e Caminho da Verdade. O evento tem o apoio do Projeto Amanaka.

PSG  (Pessoal do São Geraldo)
CAMPEÃO DO AMADORZÃO 2017

Com o Estádio Munici-
pal Dilzon Melo, o Melão,
lotado, os torcedores pre-
sentes puderam apreciar a
mais linda festa e também
aquela que foi considerada
a melhor partida do Cam-
peonato Amadorzão Duqui-
nha 2017 realizada no do-
mingo, 26, entre o PSG e
São José.

A emoção tomou conta
da partida do começo ao
fim, com 9 lindos gols, ter-
minando com PSG 5 x 4
São José.

Antes do início, Duqui-
nha recebeu sua merecida e
singela homenagem nas ar-
quibancadas do Estádio ao
lado de sua família e ficou
muito emocionado, já con-

tagiando a todos ali presen-
tes, incluindo o prefeito
Antônio Silva, o vice pre-
feito Verdi Lúcio e os vere-
adores Dudu Ottoni, Zué do
Esporte, o presidente da
Câmara Zacarias Piva, a
vice-presidente Zilda Silva,
Buiú do Ônibus, Delegado
Celso e Leonardo Ciacci.

Este ano o Amadorzão
contou com a participação
de 16 equipes:

Chave A - Fertipar,
Milan, Roma, Bonsucesso;

Chave B - Libertas,
Mattos Calçados, São Ben-
to, NAV;

Chave C - São José, In-
ternacional, Vargeana, São
Sebastião;

Chave D - Barcelona,

Corcetti, PSG, Registânea.

Resultado final
PSG 5 x 4 São José

Arbitro - Rodelci Francis-
co de Souza
Auxiliar 1 - João Sávio
Domingos
Auxiliar 2 - Lázaro de Car-
valho
4° Arbitro - Antônio Tarcí-
sio Gomes
Representante - Gilberto A.
Cardoso Junqueira

Gols - São José: Gabriel
Felipe, Caio César, Tanaka
e Royce.

Gols PSG - Zidane, Aler-
randro, Kojack(2) Alcides

Cartão Amarelo - São
José: Tanaka, kilder,
Julcimar, Gabriel, Luis Re-
nato e Douglas.
Cartão Amarelo - PSG:
Alcides, Cláudio e Pedro.
Cartão Vermelho -  PSG -
Pedro

PREMIAÇÕES
Campeão - PSG
Vice Campeão - São José
3° Lugar - Libertas
4° Lugar - Barcelona
Artilheiro - Goiabinha (Li-
bertas) com 5 gols
Goleiro - Maciel (PSG) 6
gols
Destaque - Deusdete (São
José)
Disciplina - São José
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A Cemig registrou, de
janeiro a junho de 2017,
17.763 ocorrências de falta
de energia causadas pela
queda de árvores ou por
galhos e folhas que encos-
tam nos fios da rede elétri-
ca. Estas ocorrências deixa-
ram mais de 2 milhões de
consumidores sem luz, em
todo o Estado. No Sul de
Minas foram registradas
2.677 ocorrências no pri-
meiro semestre deste ano,
que afetaram mais de 360
mil clientes.

Visando minimizar os
danos causados ao sistema
elétrico, a Cemig investiu,
em 2017, cerca de R$ 2 mi-
lhões em manutenção pre-
ventiva na região Sul de
Minas, que contemplou,
dentre outras ações, a poda
de 4.888 árvores em confli-
to com a rede e a limpeza
de faixa nas redes rurais,
numa área superior a 7 mi-
lhões de metros quadrados.

O plantio e a manuten-
ção de vegetação em distân-
cia segura da rede elétrica
são soluções simples, que
devem ser observadas pela
população em geral. A
Cemig orienta para que a
poda de árvores seja reali-

Queda de árvores
deixou mais de

2 milhões de

Para minimizar os danos ao sistema elétrico,
Cemig investiu R$ 2 milhões no Sul de Minas

zada por pessoas habilitadas
e de forma segura. A vege-
tação nativa, por lei, não
pode ser derrubada a menos
que cause risco de vida.

Como as ocorrências re-
lacionadas à queda de vege-
tação na área rural são mais
recorrentes onde há planta-
ção de pinus e eucaliptos, a
Cemig recomenda que o
plantio respeite as distânci-
as mínimas da rede elétri-
ca. Para o eucalipto, que
pode atingir até 30 metros
de altura, deve ser mantida
a distância de 40 metros (20
em cada lateral) no entorno
da rede. Isto garante menos
episódios de falta de ener-
gia, mas, acima de tudo evi-
ta riscos de acidentes.

Além da queda sobre a
rede, também ocorre falta
de energia quando a casca
do eucalipto começa a sol-
tar e é levada pelo vento,
enroscando nos fios. Há
outras situações em que o
tronco da árvore dobra, bate
nos fios da rede elétrica e
volta ao estado normal com
o vento, dificultando às
equipes da Cemig identifi-
car onde está o defeito. Por
isso, a solução definitiva do
problema demora mais.

A Companhia Energética
de Minas Gerais – Cemig
publicou, na terça-feira (28/
11), o Edital de Concurso
Público 03/2017, para provi-
mento de 109 vagas para fun-
ções de nível médio, técnico
profissionalizante e de nível
universitário para
contratação pela Empresa
sob o regime da Consolida-
ção das Leis do Trabalho –
CLT.

As inscrições poderão ser
realizadas a partir de 5 de fe-
vereiro a 12 de março do ano
que vem,  pelo site da
Fumarc. O valor da taxa de
inscrição varia de R$ 50 a R$
130, de acordo com a função
para a qual o candidato irá
concorrer. Os salários vari-
am de R$ 2.498,30 a R$
7.965,00.

As vagas de nível médio
oferecidos no edital são para
as funções de técnico
contábil e técnico de gestão
administrativa. As funções
para quem possui o curso de
técnico profissionalizante
são agente técnico de meio
ambiente, técnico de opera-
ção de subestações, técnico
de planejamento hidroener-
gético, técnico de projetos e

 CEMIG lança edital
para preenchimento de

mais de 100 vagas
Remuneração base varia de R$ 2.498 a R$ 7.965

com jornada de trabalho de 40 horas semanais

obras civis, técnico de pro-
jetos de sistema elétrico, téc-
nico de segurança do traba-
lho, técnico de sistema elé-
trico, técnico de sistema elé-
trico campo, técnico
mantenedor eletroeletrônico
da geração, técnico
mantenedor mecânico da ge-
ração, técnico supervisão
controle da operação do sis-
tema, técnico supervisão
controle do sistema elétrico
distribuição, técnico de sis-
temas eletromecânicos e téc-
nico de telecomunicações.

Para o nível superior, os
cargos oferecidos pelo edital
são advogado, analista de
gestão administrativa, ana-
lista de gestão contábil, ana-
lista de sistemas de
informática, assistente soci-
al, geólogo, engenheiro de
meio ambiente, engenheiro
de planejamento hidroener-
gético, engenheiro de segu-
rança de barragens, enge-
nheiro de segurança do tra-
balho, engenheiro de sistema
elétrico, engenheiro de siste-
mas mecânicos e engenhei-
ro de telecomunicações.

O edital completo está
disponível no site da Cemig:
www.cemig.com.br.

Muitas novidades aguar-
dam os visitantes da 28ª
Feira Nacional de Artesana-
to (FNA), que vai ser reali-
zada em da Belo Horizonte
entre 5 e 10 de dezembro,
no Expominas. A começar
pelo lançamento da primei-
ra política pública de arte-
sanato da história de Minas
Gerais: o +Artesanato. A
iniciativa inédita vem para
abraçar de vez umas das
mais ricas tradições de Mi-
nas Gerais, encontrada em
todas as partes do território
mineiro.

“O +Artesanato insti-
tuirá as diretrizes para o ar-
tesanato de Minas Gerais.
Será a primeira vez no Es-
tado em que se pensará o ar-
tesanato como política pú-
blica para o artesão”, des-
taca o secretário de Estado
de Desenvolvimento Inte-
grado e Fóruns Regionais
(Seedif), Wadson Ribeiro.

O Secretário ainda res-
salta que, além do lança-
mento da política pública,
a feira contará com outra
novidade especial: o cadas-
tramento de artesãos minei-
ros para obtenção da Cartei-
ra Nacional do Artesão. O
cadastramento é o décimo
quinto executado pela
Seedif em Minas Gerais e
pela primeira vez vai ser
realizado durante a feira
nacional (em todos os dias),
mediante pré-agendamento.

A expectativa é de con-
templar aproximadamente
50 entidades de artesãos,
como associações, coopera-
tivas, núcleos familiares, e
mais de 80 artesãos indivi-
duais.

Ampla participação
A feira vai ocupar todo

o pavilhão do Expominas
com 1.200 estandes e terá a
participação de 7 mil arte-
sãos de todo o Brasil. Des-
te total, mais de mil são pro-
venientes dos diversos ter-
ritórios de desenvolvimen-
to de Minas Gerais e terão
a oportunidade de promo-
ver e comercializar seu ar-
tesanato por ação conjunta
entre a Seedif e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas de Mi-
nas Gerais (Sebrae).

O espaço destinado aos
artesãos de Minas Gerais
será de 850 metros quadra-
dos e abarcará os estandes
da Seedif, Sebrae-MG e do
Programa do Artesanato
Brasileiro (PAB) do Ministé-
rio de Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior.

Destaca-se, ainda, a pre-
sença de artesãos do exteri-
or. Três países já confirma-

Governo de Minas
Gerais vai lançar

+Artesanato durante
feira nacional

Lançamento vai acontecer durante a Feira Nacional
do Artesanato, que deverá movimentar mais de R$ 60

milhões. Expectativa de público é de 180 mil

ram presenças: Turquia,
Senegal e África do Sul.

Sustentabilidade
O tema da Feira Nacio-

nal do Artesanato deste ano
é “Resíduos – reutilizar, re-
duzir, reciclar”. Alinhada
com o tema, a FNA deixará
de produzir cerca de uma
tonelada de lixo de papel, o
que vinha acontecendo nos
anos anteriores.

Produtos feitos a partir
das técnicas de reutilização
e de reciclagem, tema prin-
cipal da feira, além de arte-
sanato das tipologias tradi-
cionais do Estado, como ce-
râmica, madeira, fibras, fer-
ro, fios e tecidos, comporão
os espaços da FNA.

Artesanato inclusivo
Outra novidade da feira

deste ano é a participação de
detentas do Complexo Pe-
nitenciário Feminino Este-
vão Pinto, de Belo Horizon-
te, vinculado à Secretaria de
Estado de Administração
Prisional (Seap), dentro do
Projeto Linhas da Liberda-
de. Elas vão confeccionar
um mega painel decorativo
e poderão enviar produtos
em crochê para serem ven-
didos.

"A participação das
detentas acontece dentro do
tema Reciclar, já que a pa-
lavra reciclar teria duplo
sentido, tanto no reaprovei-
tamento de tecidos, quanto
no resgate da autoestima e
preparação das mulheres
para atuar no mercado tão
logo cumpram suas penas",
enfatiza a presidente do
Centro Cape – organização
não governamental realiza-
dora do evento, Tânia Ma-
chado.

A feira é uma realização
do Centro Cape, em parceria
o Sistema Sesi-Fiemg e Sesc,
e conta com o apoio do Go-
verno de Minas Gerais.

Ingressos gratuitos
Pela primeira vez, in-

gressos para servidores pú-
blicos serão disponibili-
zados, de forma gratuita, até
o dia 4 de dezembro. Eles
poderão retirar quatro con-
vites por servidor.

Mais informações estão disponíveis em
www.feiranacionaldeartesanato.com.br.
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A Câmara de Varginha entregou, em sessão solene realiza-
da na tarde do último dia 25 de novembro, o Título de Cidadão
Varginhense ao deputado estadual Noraldino Júnior - presi-
dente do PSC de Minas Gerais. A solenidade contou com a
presença de autoridades municipais, estaduais e populares.

A entrega do título é resultado de projeto de Decreto de
autoria do vereador Joãozinho Enfermeiro (PSC) e aprovado
por unanimidade dos vereadores.

Após receber o título das mãos do vereador Joãozinho En-
fermeiro, Noraldino Júnior agradeceu a homenagem. “Sou grato
pela generosidade da Câmara de Varginha, pra mim significa
muito receber essa grande honraria. Eu levo este título com
muita alegria e com imensa responsabilidade.”

O presidente da Câmara, Zacarias Piva, destacou a impor-
tância do deputado no cenário político e falou do orgulho em
homenageá-lo. “Nós temos que ter um propósito na vida e o
deputado Noraldino Júnior representa muito esse propósito.
Todas as suas conquistas e pela grandiosa humildade o tornam
um dos varginhenses mais honrados de nossa cidade”, desta-
cou.

O propositor da homenagem, vereador Joãozinho Enfermei-
ro, ressaltou o orgulho em conceder a homenagem ao deputa-
do. “Esse título é merecido por tudo o que Noraldino Júnior
realiza em nosso Estado através de seu mandato e pela atenção
com que tem atendido nossas solicitações”, disse o vereador.

Também prestigiaram o evento, os vereadores delegado
Celso Ávila e Zilda Silva, o vice-prefeito Verdi Lúcio Melo e
o secretário de Habitação e Desenvolvimento Social e coorde-
nador da Regional Sul e Sudoeste do PSC – Partido Social
Cristão – Francisco Graça de Moura.

Deputado Noraldino
Júnior recebe Título de
Cidadão Varginhense

O prefeito Antônio Silva
empossou na quarta-feira, 22,
os novos membros do  Con-
selho Deliberativo do Patri-
mônio Cultural - CODEPAC
- em solenidade que contou
também com a presença do
vice prefeito Vérdi Lúcio
Melo e do diretor Superinten-
dente da Fundação Cultural,
Leandro Acayaba.

Foram empossados pelo
Prefeito o diretor da Fundação
Cultural de Varginha, Leandro
Acayaba, como presidente; o

chefe de operações Humberto
Xavier, como vice presidente;
o oficial administrativo Hian
Garcia, como secretário; a ar-
quiteta Daniele Guimarães, o
historiador Rafael Romanielo
e o empreendedor cultural
Adão Marcos Misael.

O presidente do CODE-
PAC, Leandro Acayaba, enu-

Prefeito Antonio Silva dá
posse aos novos membros

do Conselho do Patrimônio

merou as atividades a serem
desenvolvidas pelos novos
conselheiros, com o foco vol-
tado à preservação e educação
patrimonial. Já o prefeito An-
tônio Silva destacou a impor-
tância de se avaliar criterio-
samente todas as questões que
envolvam o velamento,
revitalização e preservação do
patrimônio cultural material e
imaterial.

O CODEPAC tem traba-
lhado desde 1998 no sentido
de preservar a memória da ci-

dade e município de Varginha.
O objetivo é resgatar a memó-
ria e a história de um povo, por
meio de documentos, inventá-
rios e tombamentos de bens
antigos condenados ou não ao
desaparecimento, bem como
identificar nos dias de hoje a
influência e as tendências de
cada período.

consumidores sem luz em 2017
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Na terça-feira, (5/12), às
9h, a Escola Rural Emílio
Justiniano de Resende Sil-
va receberá uma ação iné-
dita entre as instituições
públicas de Varginha. Loca-
lizada na região dos Tachos,
a escola será contemplada
com o projeto "Muda de
Cidade". A plataforma fo-
menta a arborização por
meio da integração entre o
ato do plantio real de mu-
das e o respectivo acompa-
nhamento do desenvolvi-
mento das árvores também
via Internet.

A “Muda de Cidade”
(www.mudadecidade.com.br)
é um portal de Internet que
contribui para a sensibili-
zação, mobilização, moni-
toramento e manutenção de
plantio de árvores nativas,
fomentando o engajamento
das comunidades envolvi-
das por meio de uma meto-
dologia de gameficação da
natureza. A ação possibili-
tará o “enraizamento” da
experiência a ser vivenciada
pela comunidade escolar e
dos parentes dos estudantes.

A iniciativa irá colaborar
com a formação de uma
nova floresta em volta do
território da escola. O
acompanhamento físico das
árvores se estenderá por 24
meses, assim como a atua-
lização trimestral das fotos
georreferenciadas para se
observar o desenvolvimen-

Escola rural em Varginha
receberá 150 experiências

da “Muda de Cidade”

to das mesmas. Periodica-
mente a comunidade será
convidada a trabalhar na
manutenção dos exempla-
res. Cada árvore será acom-
panhada de plaquinha
indicativa que constará o
nome do aluno, assim como
a da espécie plantada.

A "Muda de Cidade" é
um projeto da Muda de
Ideia e Sakey Comunicação
em parceria com a Flores-
tal Casa da Árvore. Ações
anteriores do projeto já
aconteceram na Cidade
Universitária do Unis e na
Fazenda Estrela.

A edição na Escola Ru-
ral foi viabilizado pela
CPFL Renováveis e conta
com a parceria da Prefeitu-
ra Municipal de Varginha
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

O projeto está em expan-
são para contemplar outras
empresas locais, e em bre-
ve chegará em outras cida-
des brasileiras.

Mais informações, acesse:
www.mudadecidade.com.br ou
entre em contato pelo email:
plantarei@mudadeideia.com

A Prefeitura de Var-
ginha, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde –
Semus, entregou no sábado,
25/11, duas importantes
obras para a população. A
nova sede da  Unidade Bá-
sica de Saúde do bairro
Centenário e do Centro
Municipal de Fisioterapia
localizado nas dependênci-
as da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer - Semel.

UBS - Orçada em
R$ 614.761.06, sendo R$
400 mil de recursos federais
e contrapartida de R$ 220
mil do Município, a UBS
do Centenário é de porte 1,
capacitada com uma equi-
pe do PSF - Programa Saú-
de da Família. Localizada
na Rua José Maria Belo, já
iniciou o atendimento aos
moradores do bairro Cente-
nário. A UBS recebeu o
nome de Enfermeira Janaí-
na Ferreira Santos.

Centro de
Reabilitação

Com 737 metros quadra-
dos de área construida, em
um espaço da Secretaria de
Esporte – Semel, o Centro
Geral de Reabilitação Físi-
ca do Município foi orçado
em R$1,4 milhões, sendo
cerca de R$ 1 milhão de
emenda parlamentar e R$
439.841,32 repasse do Mu-
nicípio.

A  Obra recebeu o nome

Prefeitura de Varginha entrega obras
da   UBS do bairro   Centenário e do

Centro Municipal de Fisioterapia

do médico Dr. José Daphnis
Mil-Homens Costa.

Ambas as inaugurações
contaram com as presenças
de autoridades civis e mili-
tares e dos familiares dos
homenageados, que se emo-
cionaram com a recordação
que eternizará os nomes de
Janaina e do médico José
Daphnis.

Em suas palavras o pre-
feito Antônio Silva, ladea-
do por seu vice-prefeito,
Verdi Lucio Melo, enalte-
ceu a satisfação de estar en-
tregando duas importantes
obras da saúde que certa-
mente agregarão qualidade
no atendimento a população
de Varginha.

“Desde que assumimos a
Prefeitura temos trabalho
diuturnamente para propor-
cionar melhorias no sistema
de saúde em nosso municí-
pio, e a entrega destas uni-
dades representam um gran-
de avanço para a assistên-
cia médica. São obras dota-
das de toda infraestrutura
necessária, e com profissi-
onais altamente capacita-
dos, o que nos tranquiliza”.

Falando em nome da Câ-
mara, o vereador Dudu
Ottoni destacou a parceria
da Câmara com a Prefeitu-
ra, “que vem trabalhando
em sintonia com os anseios
da comunidade, numa de-
monstração de compromis-
so com o desenvolvimento
de Varginha ”.

Durante as solenidades o

vice-prefeito Verdi Melo
comemorou mais estas con-
quistas para Varginha e lem-
brou que “para dezembro já
estão programadas outras
duas inaugurações, das
UBSs do Bom Pastor e
Mont Serrat,  marcadas para
o dia 16/12. Assim, cumpri-
mos nosso compromisso de
ampliar a atenção básica
para os bairros”, salientou
o vice-prefeito Verdi Melo.

Participaram das inaugu-
rações, além do prefeito

Antônio Silva, e do vice-
prefeito Vérdi Melo, fami-
liares dos homenageados,
os secretários municipais de
governo, Carlos Honório
Ottoni Júnior, de  Saúde,
Mário de CarvalhoTerra, de
Administração, Luiz Fer-
nando Alfredo, e de Espor-
te, Henrique Lemes; os ve-
readores Joãozinho Enfer-
meiro, Dudu Ottoni e Zué
do Esporte, dentre outros
servidores da administra-
ção.

Na tarde da última se-
gunda-feira (27/11) foi re-
alizada a cerimônia de en-
trega das obras de refor-
ma e restauração do pré-
dio histórico da Câmara
Municipal de Varginha.

O imóvel, construido
em 1882, portanto há 135
anos - mesma idade de
Varginha, adquirido da co-
operativa que ali tinha sua
sede, e reformado como
tal agora se acha pela Ad-
ministração do prefeito
Aloisio Ribeiro de Almei-
da.

Agora restaurado, rece-
beu um novo telhado e o
forro do plenário recebeu
tratamento especial, man-

Cerimônia registra a inauguração das obras de restauração
do prédio histórico da Câmara Municipal de Varginha

tendo suas características
originais. As janelas, por-
tas e outros itens do ma-
deiramento foram recupe-
rados propiciando mais
funcionalidade e recupe-
rando o visual original da
estrutura, além de manter
em condições perfeitas de

funcionamento o prédio
que abriga o Poder
Legislativo e que recebe
centenas de pessoas diari-
amente.

Segundo o presidente
da Câmara, vereador
Zacarias Piva, o objetivo
da reforma é manter a

história de Varginha. “Fi-
zemos questão de inaugu-
rar essa pequena reforma
que tem como objetivo
maior perpetuar a memó-
ria de nossa cidade. Man-
temos esse prédio que pre-
serva a memória da histó-
ria de Varginha e de tan-
tos que por aqui passaram.

Foi um trabalho sim-
ples, mas, que tem um va-
lor incalculável para o
patrimônio de Varginha.
Como recebemos muitas
pessoas aqui, diariamente,
também precisamos dar
uma manutenção frequen-
te e garantir a segurança
dos que trabalham e que
são atendidos nesta Casa”,
destacou.

Estiveram presentes na
cerimônia o prefeito An-
tônio Silva, o vice Verdi
Lúcio Melo, o ex-prefeito
Aloysio Ribeiro de Almei-
da, o secretário municipal
de Governo Carlos
Honório Ottoni Júnior, o
oficial Administrativo do

Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural –
CODEPAC, Hian Garcia,
e os vereadores Buiú do
Ônibus, Carlúcio Mecâni-
co, Cláudio Abreu, Dele-
gado Celso Ávila, Dudu
Ottoni, Leonardo Ciacci e
Joãozinho Enfermeiro.
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Eurofarma e Prefeitura de Varginha assinam Protocolo de Intenções
Centro de Distribuição com 12 mil metros quadrados fica ao

lado do Aeroporto de Varginha em um dos galpões do Porto Seco
Aconteceu na quarta-feira, 29, no Plenário da Câmara

Municipal de Varginha, a cerimônia de assinatura do Pro-
tocolo de Intenções entre o Município de Varginha - Ad-
ministração Antonio Silva / Vérdi Lúcio Melo - e as em-
presas Eurofarma Laboratórios S.A. e Momenta Farma-
cêutica Ltda., tendo por objetivo viabilizar a implanta-
ção, no Município, de um Centro de Distribuição (CD) de
produtos farmacêuticos, de âmbito Nacional.

A solenidade contou com a presença do prefeito An-
tônio Silva, do vice-prefeito Verdi Lúcio Melo, do diretor
Executivo de Relações Institucionais da Eurofarma Walker
Lahmann, do diretor da Momenta Farmacêutica Wilson
Nogueira, do empresário diretor do Porto Seco de Varginha
Breno Marques Paiva, do secretário de Indústria da Pre-
feitura de Varginha, Pedro Gazzola, do secretário de Go-
verno de Varginha, Carlos Honório (Honorinho), do pre-
sidente da Câmara vereador Zacarias Piva, da vice presi-
dente da Câmara vereadora Zilda Silva, dos vereadores
Leonardo Ciacci, Delegado Celso Ávila, Dudu Ottoni, Dr.
Fernando Guedes, Dr. Alencar Faleiros, Joãozinho Enfer-
meiro, Marquinho da Cooperativa, Pastor Fausto, Buiú
do Ônibus e Zué do Esporte, secretários municipais e con-
vidados.

Em continuidade aos planos de expansão, a Eurofarma,
multinacional farmacêutica de capital 100% brasileiro e
uma das maiores empresas do setor, assina acordo com a
Prefeitura de Varginha para a instalação de dois novos
Centros de Distribuição (CD) de produtos farmacêuticos
na cidade., sendo um da Eurofarma e outro da Momenta
Farmacêutica.

A implantação do projeto tem o início das operações
prevista para janeiro de 2018. Quando o projeto estiver
integralmente concluído, 100% das vendas ao canal vare-
jo (produtos de prescrição médica e genéricos) serão ex-
pedidos a partir de Varginha. Além dos investimentos pre-
vistos para a adequação dos armazéns, os novos Centros
de Distribuição deverão gerar mais de uma centena de
empregos diretos e indiretos no Município. A cidade e
município de Varginha foi escolhida por reunir as condi-
ções necessárias, tais como infraestrutura, setor educaci-
onal - faculdades, além da boa localização geográfica.

Eleita diversas vezes por publicações de referência
como uma das melhores empresas para se trabalhar e uma
das mais sustentáveis do Brasil, a Eurofarma recentemente
também foi reconhecida pelo jornal Valor Econômico
como uma das farmacêuticas mais inovadoras.

Sobre o Grupo Eurofarma - Primeira multinacional
farmacêutica de capital 100% brasileiro, a Eurofarma tem
45 anos de existência, 6.500 colaboradores e está presen-
te com operações próprias em 20 países da América Lati-
na. Com 12 plantas fabris na região, a empresa conta com
mais de 280 produtos em seu portifólio. Em 2016 produ-
ziu mais de 290 milhões de unidades e atingiu receita de
R$ 3,3 bilhões, valor 15,7% superior ao ano anterior. O
grupo investe aproximadamente 5,5% de suas vendas lí-
quidas em Pesquisa & Desenvolvimento e mantém em
seu pipeline mais de 175 projetos.

Sobre a Eurofarma Brasil - Considerada uma das
melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great
Place to Work, é também considerada a farmacêutica mais
sustentável do Brasil, pelo Guia Exame de Sustenta-
bilidade. Com atuação nos principais segmentos farma-
cêuticos - Prescrição Médica, Genéricos, Hospitalar,
Oncologia, Veterinária, Licitações e Serviços a Terceiros,
a Eurofarma detém a maior força de propaganda médica
do Brasil. Ao todo, são mais de 2 mil representantes que
fazem cerca de 450 mil contatos médicos/mês. Está entre
as quatro maiores farmacêuticas do Brasil e é a 2ª mais
prescrita pelos médicos.

Sobre a Eurofarma Varginha - O Centro de Distri-
buição (CD de Varginha) ocupa uma área de 12 mil metros
quadrados e fica em um galpão do Porto Seco, ao lado do
Aeroporto de Varginha. Segundo o diretor da Eurofarma,
Walker Lahmann, “inicialmente 12 milhões de reais fo-
ram investidos para a adequação do local. Toda a área é
climatizada e totalmente adequada aos padrões da vigi-
lância sanitária”.

De acordo com Lahmann, “as obras estão bem adi-
antadas e o início das operações está previsto para janeiro
de 2018. Com o início das operações, mais de 100 empre-
gos diretos e indiretos serão gerados”. Walker ainda des-
tacou a boa estrutura dos galpões, além da localização e

toda a infraestrutura oferecida pela cidade e município de
Varginha.

Quando o projeto estiver integralmente concluído,
100% das vendas ao canal varejo, que incluem os produ-
tos de prescrição médica e genéricos, serão expedidos para
todo o Brasil a partir de Varginha.

Para se instalar em Varginha, a Eurofarma receberá a
isenção de IPTU dos galpões alugados por um período de
5 anos, além da redução da alíquota de ISS para 2% para
as prestadoras de serviços para o grupo.

Segundo o Prefeito Antônio Silva, “os incentivos fis-
cais oferecidos pelo município de Varginha são modestos
em comparação com o retorno que a cidade e município
terá”, e ressaltou, “pelos investimentos, pela geração de
empregos e tendo o faturamento que ela [Eurofarma] fará
a partir de Varginha, isso por si só justifica muito mais
dos modestos incentivos relativamente proporcionais
àquilo que virá para o nosso Município”. Antônio Silva
destacou ainda a importância da família Marques, respon-
sável pelo Porto Seco do Sul de Minas, pela instalação da
Eurofarma aqui em Varginha.

Assinatura do Protocolo pelo prefeito Antonio Silva e o diretor Executivo
da Eurofarma Walker Lahmann

Breno Marques de
Paiva, um dos diretores do
Porto Seco Varginha, na
oportunidade represen-
tando também o Dr.
Kleber Marques.

Graças a visão dos di-
retores do Porto Seco hoje
Varginha passa a contar
com tais empresas. E cer-
tamente outras virão se
somar as estas.

Componentes da Mesa Galpão onde se instalam as empresas e o Aeroporto

Prefeito Antonio Silva em seu pronunciamento Walker Lahmann dirigindo suas palavras aos presentes

Prefeito Antonio Silva e Walker Lahmann - Eurofarma - dão
as mãos celebrando a assinatura do Protocolo de Intenções

Prefeito Antonio Silva e Wilson Nogueira - Momenta - dão as
mãos celebrando a assinatura do Protocolo de Intenções
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA REUNIÃO DA CÂMARA DE VARGINHA

VEREADOR ALENCAR
FALEIROS - O vereador Dr.
Alencar Faleiros apresentou
uma indicação, na Câmara
Municipal de Varginha, solici-
tando ao prefeito e à Secreta-
ria de Obras e Serviços Urba-
nos que tomem as providênci-
as necessárias para que seja
realizada a limpeza do ribeirão
do bairro Santa Maria, que fica
na Avenida Zoroastro Franco
de Carvalho.

Dr. Alencar Faleiros infor-
mou que o local está com um
de seus lados “entupido de
areia”, sobrando apenas um
espaço pequeno para a água
passar, situação que pode cau-
sar sérios transtornos aos mo-
radores e usuários da avenida.
“A limpeza e desobstrução do
ribeirão contribuirão para o
adequado escoamento das
águas pluviais, evitando a
ocorrência de inundações nas
casas e nos estabelecimentos
comerciais da região, além de
minimizar os riscos de alaga-
mento da via durante os perío-
dos chuvosos, reduzindo os
riscos de acidentes de trânsi-
to”, disse o vereador.

VEREADOR MARQUI-
NHO DA COOPERATIVA -
O vereador Marquinho da Co-
operativa apresentou um re-
querimento, na Câmara Muni-
cipal de Varginha, solicitando
informações sobre a instalação
de uma microbase para a Polí-
cia Militar, na Avenida Ayrton
Senna da Silva, nas proximi-
dades da Casa Auxiliadora, no
bairro Rezende. O requerimen-
to, com o objetivo de esclare-
cer se há uma programação
para a implantação da menci-
onada base e, caso não exista,
a justificativa, foi encaminha-
da ao Governador do Estado de
Minas Gerais, à deputada Es-
tadual Geisa Teixeira e ao Pre-
feito de Varginha.

Através da indicação nú-
mero 238/2017, Marquinho da
Cooperativa fez o pedido para
a instalação da microbase da
Polícia Militar no bairro
Rezende. Contudo, aparente-
mente nenhuma providência
foi tomada até o momento. Se-
gundo o vereador, é crescente
a preocupação da população
com a segurança pública, de-
vido aos recentes roubos e fur-
tos que vêm acontecendo a
bancos em Varginha. “Estou
solicitando informações preci-
sas a respeito da microbase
para a Polícia Militar no local

indicado, pois a iniciativa pos-
sibilitará o policiamento osten-
sivo do principal acesso ao mu-
nicípio, inibindo a entrada de
drogas e diminuindo as inten-
ções de roubos”, informou o
vereador.

VEREADOR CARLOS
COSTA - O vereador Carlos
Costa apresentou um requeri-
mento, na Câmara Municipal
de Varginha, solicitando infor-
mações a respeito da Lei nú-
mero 6.314/2017, que altera a
Lei número 3.181/1999, deter-
minando que imóveis agrupa-
dos em condomínios horizon-
tais não poderão ser construi-
dos em lotes que tenham área
individual inferior a 150 me-
tros quadrados. O documento
questiona se os proprietários
que já possuíam terrenos me-
nores que 150 metros, antes da
referida norma, terão um pra-
zo para a apresentação de seus
projetos, para que possam
construir suas casas.

Carlos Costa foi procurado
pela população, apurando a si-
tuação e conversando com o
Secretário Municipal de Go-
verno, para obter respostas,
mas não obteve retorno. Se-
gundo o vereador, dezenas de
pessoas que compraram lotes
em sociedade, antes da apro-
vação da Lei e ainda nem qui-
taram a dívida estão muito pre-
ocupadas com a possibilidade
de perderem o investimento.
“A Administração Pública
deve ser feita em favor da po-
pulação e esta Lei entrou em
vigor sem prazo para aqueles
que já tinham adquirido seus
lotes, cabe, no mínimo, ao
gestor público, dar um prazo
para regularização da situação
dos munícipes nestas condi-
ções, oferecendo um prazo
para apresentação de projetos,
pois a Lei deveria entrar em
vigor de 90 a 180 dias após a
data de sua publicação”, disse
o vereador.

O prazo para ser respondi-
do é de 30 dias e Carlos afir-
mou que assim que estiver com
as informações em mãos, di-
vulgará para os interessados

VEREADOR BUIÚ DO
ÔNIBUS - O vereador Buiú do
Ônibus apresentou uma indi-
cação, na Câmara Municipal
de Varginha, solicitando ao
Prefeito a instalação de pontos
de ônibus com cobertura em
todo o bairro Novo Tempo e
também Cruzeiro do Sul.

Buiú do Ônibus destacou
que muitas mães com crianças

no colo e idosos utilizam os
pontos de ônibus, além de toda
a população dos bairros cita-
dos, e ficam desprotegidos.
“Com a instalação dos pontos
de ônibus com cobertura, os
munícipes poderão aguardar o
transporte com mais comodi-
dade e conforto, protegidos das
chuvas, do vento forte e do sol
intenso”, disse o vereador.

VEREADOR JOÃOZI-
NHO ENFERMEIRO - O
vereador Joãozinho Enfermei-
ro apresentou uma indicação,
na Câmara Municipal de
Varginha, solicitando ao pre-
feito e ao comandante do 24°
Batalhão da Polícia Militar que
sejam tomadas providências
para a instalação de um posto
policial para atender os bair-
ros da Vargem, Sagrado Cora-
ção, Cidade Nova, São Sebas-
tião e Alto da Figueira.

O pedido do vereador tem
como objetivo aumentar a se-
gurança das pessoas que mo-
ram e frequentam esses impor-
tantes bairros de Varginha.
Desta forma, poderão contar
com o apoio da Polícia Militar
através da instalação de um
posto policial. Joãozinho En-
fermeiro também sugeriu que
sejam instaladas placas infor-
mando a presença do posto de
policiamento. “Essas medidas
inibirão a ocorrência de furtos
e assaltos nessa região da ci-
dade, além de coibir a comer-
cialização e o uso de drogas.
Essas iniciativas contribuirão
também para a organização do
trânsito, inibindo o excesso de
velocidade com que muitos
condutores de veículos impru-
dentes trafegam por esses bair-
ros”, informou o vereador.

VEREADOR DR. GUE-
DES - O vereador Dr. Guedes
apresentou uma indicação so-
licitando um estudo para a
melhoria da sinalização de
trânsito em toda a cidade, so-
bretudo aquelas destinadas a
pedestres e ciclistas. O docu-
mento, apresentado na Câma-
ra Municipal de Varginha, foi
encaminhado ao Prefeito, à
Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos e ao Departamento de
Transporte e Trânsito.

O Conselho Nacional de
Trânsito - Contran - publicou
a resolução número 706, de 25
de outubro de 2017, que uni-

formiza os procedimentos ad-
ministrativos referentes às au-
tuações de pedestres e ciclis-
tas e começará a valer a partir
de abril 2018. Segundo o ve-
reador, com essa regulamenta-
ção, em breve, pedestres e ci-
clistas poderão ser multados
por eventuais infrações de
trânsito. “Com essa resolução
torna-se necessário um estudo
aprofundado da sinalização de
trânsito em Varginha, tanto
para pedestres e ciclistas,
como para condutores de veí-
culos automotores, fixando
placas e realizando pinturas
auxiliares. Com a chegada de
2018, conto com uma atenção
especial da Administração Mu-
nicipal, para que sejam toma-
das as providências cabíveis”,
disse Dr. Guedes.

VEREADOR CLÁUDIO
ABREU - O vereador Cláudio
Abreu apresentou uma indica-
ção, na Câmara Municipal de
Varginha, para que seja im-
plantado no município o Pro-
grama “Segunda Sem Carne”.
O pedido foi encaminhado ao
Prefeito, à Secretaria de Edu-
cação, à Secretaria de Meio
Ambiente e à Secretaria de
Saúde. Através do Programa
Segunda Sem Carne, a Prefei-
tura se comprometeria a subs-
tituir a carne por vegetais às
segundas-feiras, em locais nos
quais oferece refeições, como
escolas e outras instituições. A
medida teria o objetivo de
minimizar os impactos do con-
sumo de alimentos de origem
animal.

Segundo o vereador, o pro-
grama ajuda a reduzir a polui-
ção, poupar recursos naturais,
combater a fome mundial e
contribuir para a saúde da hu-
manidade. “De acordo com a
ONU, criar animais para con-
sumo é a atividade que mais
contribui para a emissão de
gases de efeito estufa. É de se
registrar que cada vez mais se
desmatam habitats naturais
para o plantio de grãos com o
intuito de alimentar os ani-
mais”, informou Cláudio
Abreu.

Os dados apresentados pelo
vereador indicam que cerca de
6 Kg de proteína vegetal é uti-
lizada para produzir 1 Kg de
proteína animal. “Enquanto
um bilhão de pessoas no mun-
do sofrem de desnutrição, 1/3
da colheita de cereais
consumíveis no planeta é usa-
do para alimentar animais para
consumo. Sendo que esse 1/3
seria suficiente para alimentar
cerca de 3 bilhões de pessoas”,
disse o vereador propositor, re-
forçando que a medida servirá
de exemplo para outras cida-
des.

VEREADOR DUDU OT-
TONI - O vereador Dudu
Ottoni apresentou uma indica-
ção, na Câmara Municipal de
Varginha, solicitando ao Pre-
feito, ao Comandante do 24°

Batalhão de Polícia Militar e
ao Diretor da Guarda Civil
Municipal para que sejam to-
madas providências para au-
mentar o policiamento osten-
sivo nos bairros e na região
central do município, com o
objetivo reduzir os casos de
roubos e furtos.

A solução para o problema
da violência envolve diversos
fatores, como a minimização
das desigualdades sociais, me-
lhor distribuição de renda, ge-
ração de emprego, investimen-
to nas forças policiais e edu-
cação básica de qualidade.
Apesar disso, segundo o vere-
ador, o policiamento contribui
para a redução dos índices de
criminalidade, pois inibe a
ação de infratores. “A violên-
cia nos centros urbanos é uma
realidade atual e afeta signifi-
cativamente a qualidade de
vida da população. A sensação
de insegurança e medo é sen-
tida por todos os segmentos da
sociedade. Em Varginha, a re-
alidade não é diferente. Infe-
lizmente, os noticiários locais
divulgam os vários tipos de cri-
me que têm acontecido na ci-
dade”, disse Dudu Ottoni.

O vereador também apro-
veitou a oportunidade para elo-
giar o trabalho que vem sendo
prestado pela Polícia Militar na
cidade. “Sabe-se do esforço da
Polícia Militar e da Guarda
Municipal em atender às rei-
vindicações e também da gran-
de demanda no município. O
que solicito é um reforço em
pontos mais críticos, onde re-
centemente houve registros de
tentativas de furtos e roubos”,
informou.

VEREADOR DELEGA-
DO CELSO ÁVILA - O ve-
reador Delegado Celso Ávila
apresentou uma indicação, na
Câmara Municipal de
Varginha, solicitando ao Pre-
feito que o imóvel onde está
localizado o atual velório mu-
nicipal – que deverá ser cons-
truido um novo -, seja trans-
formado em uma sede do Ins-
tituto Médico Legal – IML e
do Serviço de Verificação de
Óbitos – SVO/SUS, que reali-
zam o serviço de necrópsias,
perícias e tanatopraxia.

A necessidade de uma nova
estrutura para abrigar o Veló-
rio Municipal já foi tema da
indicação número 514/2017 e
de uma emenda ao orçamento
do município, destinando R$
200 mil para sua construção,
apresentadas pelo vereador
Celso Ávila.

O vereador também desta-
cou a importância de implan-
tar um Laboratório de
Tanatopraxia Municipal, ofere-
cendo à população um serviço
essencial, de forma gratuita,
tendo em vista a economia dos
recursos públicos com a adap-
tação da atual estrutura. “Di-
ante da necessidade da cons-
trução de um novo Velório Mu-
nicipal, que atenda com digni-
dade à população, vislumbro a
possibilidade de aproveitar a
atual estrutura do velório para
a transferência da sede do IML,
para realização de necrópsias.
O IML ocupa a área cedida
pelo Hospital Regional do Sul
de Minas desde 1979. Uma
nova estrutura atenderá melhor
às necessidades da população
nesse momento de extrema fra-
gilidade, na perda de um ente
querido”, disse Delegado Cel-
so.

VEREADORA ZILDA
SILVA - A vereadora Zilda Sil-
va apresentou uma indicação,
na Câmara Municipal de
Varginha, solicitando estudos
e providências para interligar
o bairro Santa Maria à Aveni-
da dos Imigrantes. O pedido foi
encaminhado ao Prefeito e ao
Departamento Municipal de
Transporte e Trânsito –
DEMUTRAN, com o objetivo
de atender às reivindicações de
moradores daquela região.

A medida, segundo a
vereadora, representa a melho-
ria no acesso da população à
Avenida dos Imigrantes, mui-
to utilizada para ir em direção
aos outros bairros do municí-
pio. “Vale ressaltar que a liga-
ção facilitará o deslocamento
dos veículos que transitam en-
tre os bairros, contribuindo
para organização e agilidade
do trânsito da região, reduzin-
do o tempo de deslocamento
dos moradores e de demais
usuários que frequentam o lo-
cal”, disse a vereadora, que
conta com o apoio da Admi-
nistração Municipal para aten-
der ao pedido da população.

VEREADOR PASTOR
FAUSTO - O vereador Pastor
Fausto apresentou uma indica-
ção solicitando a instalação de
iluminação pública na Aveni-
da Benjamim Elisei, nas pro-
ximidades do acesso à Rodo-
via MG-167. O pedido, apre-
sentado na Câmara Municipal
de Varginha, foi encaminhado
ao Prefeito e ao Secretário de

Segue na Pág. 5
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Obras e Serviços Urbanos.
O trecho mencionado pelo

vereador não possui ilumina-
ção pública entre as duas es-
quinas que dão acesso à rodo-
via, o que torna o trecho peri-
goso, por tratar-se de um en-
contro de vias. O vereador in-
formou que a iluminação au-
mentará a visibilidade do lo-
cal, promovendo a segurança
da população e dos conduto-
res de veículos. “Ao anoitecer,
a visibilidade é totalmente
nula. Essa situação tem colo-
cado em risco a vida dos
munícipes que precisam fazer
esse trajeto diariamente. Afi-
nal, todos os tipos de veículos
passam por ali, inclusive ôni-
bus fazem parada próximo ao
local e as pessoas atravessam
no escuro, correndo risco de
sofrerem sérios acidentes”,
disse Pastor Fausto, reforçan-
do a importância da medida.

VEREADOR LEONAR-
DO CIACCI - O vereador
Leonardo Ciacci apresentou
uma indicação, na Câmara
Municipal de Varginha, solici-
tando ao Prefeito que seja rea-
lizada ampliada a fiscalização
do volume dos sons
automotivos na cidade, princi-
palmente próximo a templos
religiosos e escolas, de acordo

com a legislação vigente.
Muitas pessoas têm procu-

rado o vereador para reclamar
do incômodo e transtornos
causados pelo alto volume dos
sons automotivos nas pelas
ruas da cidade. Segundo Leo-
nardo Ciacci, alguns motoris-
tas desrespeitam a lei, princi-
palmente em frente a locais pú-
blicos como escolas, hospitais
e igrejas. “A fiscalização é
muito importante para soluci-
onar de vez o problema causa-
do pelo alto volume dos sons
automotivos e a utilização de
decibelímetros na realização
de patrulhas ajudará na
conscientização de motoristas
que insistem em descumprir os
limites sonoros toleráveis pela
legislação”, informou o verea-
dor.

VEREADOR CARLÚ-
CIO MECÂNICO - O verea-
dor Carlúcio Mecânico apre-
sentou uma indicação, na Câ-
mara Municipal de Varginha,
solicitando a implantação de
faixas elevadas de pedestres
em toda a extensão da Aveni-
da Ieda Carvalho Silva, espe-
cialmente em frente à Escola
Municipal Professora Maria
Aparecida de Abreu, no Bair-
ro Damasco.

A reivindicação tem o ob-
jetivo de atender ao pedido de
pais, alunos, professores e
moradores do referido bairro,
que solicitam a organização do
trânsito local, especialmente
nas proximidades da referida
instituição de ensino. Segun-
do Carlúcio Mecânico, a ini-
ciativa também contribuirá
com a segurança de pessoas
com deficiência e mobilidade
reduzida, uma vez que a faixa
elevada nivela a rua com o pas-
seio. “Essa medida irá aumen-
tar a segurança dos alunos, dos
profissionais da escola e de
todas as pessoas que passam
pelo local. Dessa forma, os
veículos que passam em alta
velocidade naquele local, terão
que reduzir, diminuindo o nú-
mero de acidentes”, disse o ve-
reador, solicitando uma aten-
ção especial do prefeito e se-
cretários.

VEREADOR ZUÉ DO
ESPORTE - O vereador Zué
do Esporte apresentou uma in-
dicação, na Câmara Municipal
de Varginha, solicitando que
sejam tomadas as providênci-
as para aumentar o número de
farmácias de plantão no muni-
cípio. O pedido atende às soli-
citações dos munícipes, que

procuraram o vereador, rela-
tando que estão com dificulda-
des de comprar medicamentos
durante a madrugada, domin-
gos e feriados.

De acordo com o vereador,
a população que mora em bair-
ros afastados tem tido dificul-
dades para encontrar farmáci-
as de plantão, pois poucos es-
tabelecimentos permanecem
abertos e muitos deles estão lo-
calizados no centro. Para Zué,
o ideal seria que cada bairro
tivesse uma farmácia de plan-
tão, para assegurar o acesso rá-
pido aos medicamentos.
“Além do que foi dito pela po-
pulação, é importante destacar
que essa situação tem sobre-
carregado os Prontos Atendi-
mentos, porque as pessoas não
encontram farmácias à dispo-
sição nem mesmo para os pro-
cedimentos mais simples,
como a aquisição de medica-
mentos durante a madrugada,
o que reforça a importância
desse pedido”, disse Zué do
Esporte.

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

PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VARGINHA APRESENTA “LEI PIVA”
EM MOVIMENTO REGIONAL DE
PRESIDENTES DE CÂMARAS DO
SUL DE MINAS

Para promover a integração dos verea-
dores do Sul de Minas e unir forças na busca de soluções para os
problemas referentes ao serviço prestado pela Copasa nos muni-
cípios, o presidente da Câmara, vereador Zacarias Piva e mais 20
presidentes de Câmaras Municipais da região reuniram-se na quar-
ta-feira (08/11), na Câmara de Pouso Alegre.

O 1º Movimento Regional dos Presidentes de Câmaras Muni-
cipais reuniu diversas reclamações dos parlamentares presentes
desde o não tratamento do esgoto, cobranças indevidas, reajustes
abusivos entre outros relatos.

Na tribuna, Zacarias Piva destacou o trabalho desenvolvido
pelo Legislativo de Varginha quando da renovação do contrato da
Copasa com o Município.

“Fui um dos parlamentares que mais brigou pela renovação do
contrato em Varginha e tive a felicidade de ser o autor de emendas
que trouxeram subsídios aos hospitais, entidades filantrópicas,
escolas e bens públicos da cidade com desconto nas tarifas de
água e fui também autor da Lei que destina 3% da receita liquida
da empresa para o Fundo Municipal de Saneamento Básico, a
chamada “Lei Piva”. Esse valor corresponde a cerca de R$180
mil reais mensais para que a administração possa investir em sa-
neamento básico”, disse.

O parlamentar destacou ainda que Varginha tem muito a cola-
borar com esse movimento que representa uma força política for-
te, para que seja possível atender o objetivo maior que é o bem
estar da população.

No final do evento foi formada uma comissão que passa a de-
finir os próximos passos do movimento. Zacarias Piva compõe o
grupo representando a Câmara de Varginha e a Associação das
Câmaras Municipais do Sul de Minas – AVEMAG, da qual assu-
miu a Presidência para o biênio 2017/2019. Um próximo encon-
tro será realizado em dezembro, na cidade de Três Corações.
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