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Estádio Dilzon Melo - Melão neste domingo dia 26

A TV VARGINHA teve esta
semana 19.242 visualizações.

E 38.713 visualizações
de 2 a 12 de Outubro de 2017

Como assistir a TV VARGINHA - Mesmo com o
ótimo índice de acessos à TV VARGINHA, ainda há
quem me pergunta como acessar para ver a TV. Ao
lado estão os caminhos. Informações também com
os diretores da TV: WhatsApp Cordete (35) 9.9989-
6039 e Elton Reis (35) 9.8422-7749.

Mas, o assunto de hoje, mesmo que resumidamen-
te, a final do Campeonato Amador - Amadorzão 2017.

Mais uma realização da
Administração Antonio
Silva / Vérdi Melo.

Tal qual em suas três
administrações anterio-
res, Antonio Silva sem-
pre primou por propor-
cionar o esportes para,
especialmente, a juven-
tude varginhense.

Assim, nos resta tão
somente parabenizar o
prefeito Antonio Silva, e
desta vez com o seu
vice, Vérdi Lúcio Melo,
pela prioridade dada ao
esporte em todas as mo-
dalidades aqui pratica-
das.
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Cemig incentiva
substituição de

motores elétricos antigos
por outros mais eficientes

Inscrições foram reabertas e interessados podem ter
descontos de até 40% na aquisição de novos equipamentos
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 No dia da Consciência Negra governador
Fernando Pimentel regulamenta Política

de Povos e Comunidades Tradicionais
Decreto assinado
pelo Governador

fortalece
políticas públicas

voltadas para
povos indígenas
e quilombolas
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Frases de efeito
* Entrou muda e saiu planta.
* No Havaí todas as sandálias são havaianas.
* A primeira Missa do Brasil foi o maior programa de índio.
* Mulher grávida reclama da barriga cheia.
* Os filósofos têm um problema para cada solução.
* Lixo - coisa que jogamos fora. Coisas - lixo que guardamos.
* As fitas são virgens porque o gravador é estéreo.
* Herói é o covarde que não teve tempo de fugir.
* Pinte os cabelos de preto para encontro amoroso, e de branco
para encontros de negócio.
* Relógio que atrasa não adianta.
* Nunca se deve bater num homem caído, a não ser que você
tenha certeza que ele não vai se levantar.
* Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro.
* Se você acredita em reencarnação, me dê R$ 5.000,00 e lhe
pago na próxima.
* Um chato nunca perde o seu tempo; perde o dos outros.
* Não brinque com fogo; ele não sabe brincar.
* Uma celebridade é alguém que trabalha duro muito tempo
para se tornar conhecida, e depois passa a usar óculos escuros
para não ser reconhecida.
* Você está velho quando achar que todo mundo está morren-
do cedo.
* Não há pior inimigo do que um falso amigo.
* Canela: dispositivo para achar móveis no escuro.
* Amigo é alguém que tem os mesmos inimigos que você.
* A fé move montanhas. Os ecologistas são contra.
* Ser canhoto é muito fácil; o difícil é ser direito.
* Evite uma vida sedentária. Beba água.
* Quando não restar mais nenhuma opção, leia o manual.
* Evite acidentes; faça de propósito.
* Quando era menor pensava que dinheiro era a coisa mais
importante do mundo. Hoje tenho certeza.
* Você sabe que está ficando velho quando as velas custam
mais caro que o bolo.
* A primeira amnésia a gente nunca esquece.
* A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas ve-
zes com a mesma coisa boa como se fosse a primeira vez.
* Não existem ateus numa pane de avião.
* No avião o medo é passageiro.

Bom humor é tudo...
Sete horas da manhã, o marido entra em casa. A mulher espera
de pé, perto da porta.
- Chegando a esta hora, Superman?
- Desculpe, eu estava com clientes.
- E vocês discutiram a noite toda até às sete da manhã,
Superman?
- Tá certo. Nós fomos a um bar, até às três horas, para bebericar.
- Até as três, Superman? E o que aconteceu que você só che-
gou agora, às sete, Superman?
- Eu... bem, é que depois nós fomos a um bar de streep-tease,
mas eu só fiquei olhando. Eu não percebi o tempo passar.
- Tá bem, Superman. Você só olhou. No que mais você quer
que eu acredite, Superman?
- Nada... eu... espera aí, querida... por que é que você está me
chamando o tempo tudo de Superman?
- Porque só o Superman usa a cueca por fora da calça!

SORRIA...
MESMO SEM ESTAR

SENDO FILMADO
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* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Quantos dentes tem o ser humano?
02 - Lugar do revólver em que ficam as balas?
03 - Membro da Turma da Mônica com 5 fios de cabelos?
04 - Fruta mais apreciada na cidade de Laranjal?
05 - Segundo a Bíblia, qual o fruto proibido?
06 - As águas dos rios estão em que estado?
07 - Ano em que os portugueses descobriram o Brasil?
08 - O pneu reserva é conhecido por que nome?
09 - Dia da Independência do Brasil?
10 - Lugar também conhecido por Santa Sé?
Perguntas Culturais
11 - Pedra preciosa mais dura da natureza?
12 - Número de folhas do trevo da sorte?
13 - Violoncelo é que tipo de instrumento musical?
14 - Estado em que está a água nos alambiques?
15 - O que significa “turmalina”?
16 - Cavalo, rainha e torre juntam-se em que jogo?
17 - Ser mitológico corpo metade mulher e metade peixe?
18 - País europeu onde originou o vinho e a champanha?
19 - Elemento duro que traz alguma ostra?
20 - Local em que Tarzan era considerado Rei?

RESPOSTA - 1- Trinta e dois; 2- Tambor; 3- Cebolinha;
4- Laranja; 5- Maçã; 6- Líquido; 7- Ano 1.500; 8- Este-
pe; 9- 7 de Setembro; 10- Vaticano; 11- Diamante; 12-
Quatro; 13- Cordas; 14- Gasoso; 15- Pedra Preciosa; 16-
Xadrez; 17- Sereia; 18- França; 19- Pérola; 20- Selva

A Redação não se responsabiliza pelos informes publicitários, artigos
assinados, mesmo sob pseudônimos, que são de inteira responsabilidade
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Áries 21/3 a 20/4 - Crie oportunidades para reunir ami-
gos num bate-papo informal. Terá muita surpresa boa.

Touro 21/4 a 20/5 - Supere medos, evite impulsividade, trans-
ponha obstáculos e faça uma opção inteligente.

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Tendência a centralizar tudo pode
lhe acarretar transtornos. “Manere” a barra e confie mais.

Câncer 21/6 a 21/7 - Vida nova em todos os sentidos.
Abra as portas da alma e do coração depois do balan-
ço.

Leão 22/7 a 22/8 - O que lhe parece uma dificuldade enor-
me pode se transformar, com esforço, em vitória.

Virgem 23/8 a 22/9 - Pode fazer parte do processo abrir
mão de alguma coisa para atingir um objetivo maior.

Libra 23/9 a 22/10 - Dê valor às conquistas. Trace algu-
mas metas sobre elas. Conquista palmo – a – palmo vale
mais.

Escorpião 23/10 a 21/11 - Somos responsáveis pela saú-
de, pelo nosso corpo, templo do Espírito Santo – cuide do
seu.

Sagitário 22/11 a 21/12 - Oportunidades estão batendo a
sua porta. Não as perca. Arrependerá se o fizer. Acorde.

Capricórnio 22/12 a 21/01 - O dom maior que Deus nos
deu é a vida. Temos muito a agradecer-lhe por isso.

Aquário 21/01 a 19/2 - Compartilhe suas descobertas en-
sinando. Mostre que a solidariedade é virtude dos santos.

Peixes 20/02 a 20/03 - Você não está com disposição
para investir em novas amizades, fechando-se num
redoma.

Já está tudo pronto para a grande final do Campeonato
Amadorzão Duquinha 2017, que ocorrerá neste domin-
go, 26, no Estádio Melão, a partir das 10h, entre as equi-
pes do PSG e São José.

 A expectativa é grande entre os torcedores e a equipe
organizadora  do Campeonato, que este ano contou com a
participação de 16 equipes, e faz uma homenagem  ao ex-
jogador Duquinha, atleta dos anos 70, quando jogava como
zagueiro central, fazendo sucesso nos campos de Varginha,
e que estará presente na final.

 Na semifinal realizada no domingo, 19, no Melão,  o
PSG venceu o Libertas por 1 x 0 e o São José venceu o
Barcelona por 2 x 1, em duas grandes partidas.

“Agora é preparar a torcida e seguir para o Melão no
domingo”, disse o Secretário de Esporte, Henrique Le-
mes.

Já foram 38 partidas, todas com muito bom nível téc-
nico, com as redes balançando 92 vezes, e os artilheiros
estão correndo atrás do cobiçado troféu Artilheiro
Amadorzão 2017.
 Equipes que disputaram o Amadorzão/ 2017

 Chave A                         Chave B
 1. Fertipar                     1. Libertas
 2. Milan                        2. Mattos Calçados
 3. Roma                        3. São Bento
  4. Bonsucesso              4. Nav
Chave C                        Chave D
 1. São José                  1. Barcelona
 2. Internacional           2. Corcetti
 3. Vargeana                 3. PSG
 4. São Sebastião          4. Registânea

PSG e São José disputam
a final do Amadorzão

2017 neste domingo dia 26

O Amadorzão 2017 chega ao
final demonstrando o alto nível

do futebol de Varginha
Realizada no último final de semana, 19, no Melão, as

semifinais do “Amadorzão 2017”. Aconteceu em clima
de festa, apesar do incidente do Barcelona deixar o cam-
po antes do final da partida. Uma realização da  Prefeitura
de Varginha através da SEMEL. Os jogos sempre foram
presenciados por torcedores das equipes, que sempre sol-
tam fogos e se apresentam com as baterias.

O que não faltará, certamente, agora na final, pronun-
ciamento das autoridades, como o prefeito Antonio Silva,
o vice-prefeito Vérdi Melo, e o secretário de Esporte
Henrique Lemes, que se mostram extremamente felizes
com a realização de mais este Amadorzão.

A Prefeitura de Varginha, por meio do Secretário de Saúde, Mário de
Carvalho Terra, comunica que há vagas para cirurgia de Catarata que
estão sendo realizadas no sistema de Mutirão no Hospital Bom Pastor.

Atenção
Cirugia de Catarata
Os interessados devem procurar pela Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Major Venâncio,
100 - Centro, levando a documentação pessoal e o cartão SUS.
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Meta do Gover-
no de Minas Gerais
é que, ao final do
ano que vem, 50 mil
famílias que vivem
sem luz na zona ru-
ral passem a contar
com o serviço

Antônio Quintilho de
Siqueira, morador do distri-
to de São Norberto, no mu-
nicípio de Engenheiro Na-
varro, Território Norte, é o
consumidor de número 40
mil beneficiado pelo Pro-
grama de Eletrificação Ru-
ral da Companhia Energé-
tica de Minas Gerais
(Cemig). Para registrar essa
marca, o governador Fer-
nando Pimentel visitou a
família na terça-feira (21/
11), quando o padrão de
energia foi acionado pela
primeira vez na residência.

A meta é que até o final
de 2018 o número de famí-
lias que atendidas pela
Cemig e Governo de Esta-
do, por meio desse progra-
ma, chegue a 50 mil.

“Atingimos 40 mil liga-
ções de luz elétrica para fa-
mílias em comunidades ru-
rais em Minas Gerais.
Estamos cumprindo uma
meta que a gente colocou no
início do governo, de todo
mineiro e mineira ter luz
elétrica na sua casa. São
comunidades às vezes dis-
tantes dos centros urbanos,
mas que precisam da ener-
gia, e a Cemig está traba-
lhando para isso.

A Cemig colocou 12 mil
quilômetros de linhas de
transmissão e já é a empre-
sa que tem a maior quanti-
dade de linhas de transmis-
são da América Latina. São
500 mil quilômetros. Isso
tudo para atender famílias
como essa”, disse o Gover-
nador pouco depois de co-
nhecer a casa de Antônio
Quintilho de Siqueira, que
viu as lâmpadas acesas em
casa pela primeira vez.

O Governador lembrou
que o programa de eletrifi-
cação atende todo o Estado,
mas que, no Território Nor-
te, a demanda era maior.

“Fico muito feliz de po-
der compartilhar essa ale-
gria de ter energia elétrica
com a família do seu Antô-
nio. Acredito que, no ano
que vem, nós vamos conse-
guir fazer todo atendimen-
to ao restante das famílias”,
ressaltou o governador
Fernando Pimentel.

Para o presidente da
Cemig, Bernardo Salomão
Alvarenga, a instalação de
energia elétrica como a que
ocorreu na casa do sr. An-
tônio é prioridade – e a meta
é que, no próximo ano, to-
dos o que ainda não contam
com energia elétrica em

suas moradias sejam bene-
ficiados com o serviço.

“Nós estamos recupe-
rando em toda Minas Gerais
a ligação das instalações ru-
rais que ficaram sem ener-
gia durante anos. Nesta ges-
tão, nós vamos corrigir esse
déficit na área rural, e que a
gente faça todas as ligações
necessárias no Estado”, re-
forçou.

Mais renda
Aos 65 anos, Antônio

Quintilho não escondia a
satisfação de ver a luz se
acender pela primeira vez
na vida na casa em que vive
com a mulher, Maria Apare-
cida Oliveira, 53, e os dois
filhos, Antônio Júnior, 7,
Antonielle, 12. Ele conta
que, com chegada da ener-
gia elétrica, vai poder reali-
zar alguns dos seus sonhos
e também melhorar a renda
da família, que vive da pro-
dução de rapadura e farinha,

oficio desenvolvido há duas
gerações pela família.

Até agora, a família di-
vidia a rotina entre a casa
própria que construiu na
zona rural e um barracão
alugado na cidade de Enge-
nheiro Navarro, onde eles
têm de pagar para ter aces-
so a um banho quente, ge-
ladeira para conservar os
alimentos e a televisão, por
exemplo.

“Vai mudar muita coisa,
porque agora a gente vai tra-
balhar e viver com mais fa-
cilidade. Vamos entregar o
barracão e economizar o
dinheiro que gastávamos lá.

Só de ter motor elétrico já
facilita a mão de obra. Ago-
ra é ‘caçar’ um jeito de tra-
balhar mais e fazer um poço
artesiano para melhorar a
renda. Fazer uma horta,
plantar milho, criar uma
vaquinha e continuar fazen-
do cada vez melhor as mi-
nhas rapaduras”, disse,
mostrando com orgulho a
casa na zona rural construí-
da tijolo a tijolo, por ele e
pela esposa Maria Apare-
cida. “Tudo no serrote, sem
uma luz”, conta.

Antônio contou ainda
que havia parado a produ-
ção de rapadura porque não
tinha mais condições de
manter o motor à diesel que
usava. “Vou voltar a fazer
os doces”, comemorou.

Quem também não es-
condeu a empolgação foi
dona Maria Aparecida, que
já tem planos para melho-
rar a vida de dona de casa e
espera, em breve, poder

comprar eletrodomésticos.
“Meu sonho mesmo é

ter uma batedeira para fazer
bolo. Uma máquina de la-
var roupa também vai ser
uma mão na roda. Enquan-
to eu faço as coisas, ela está
trabalhando para mim. Vai
ser minha funcionária”,
brincou. O problema na
casa agora é um só: saber
quem vai ser o primeiro a
tomar o banho quente. A
principal candidata é a filha
mais velha.

Investimento
Com investimentos da

ordem de R$ 800 milhões,

Governador entrega certificado a beneficiado 40 mil
pelo Programa de Eletrificação Rural da Cemig
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o Programa beneficiará em
2018 cerca de 200 mil pes-
soas de todos os 774 muni-
cípios da área de atuação da
Cemig, sem que as pessoas
precisem realizar qualquer
pagamento na implantação
do serviço.

Os moradores que pos-
suem o Número de Inscri-
ção Social (NIS), ou seja,
que são contemplados pelos
programas do governo fede-
ral, recebem, gratuitamen-
te, um kit básico para insta-
lação interna, que contém
um padrão de entrada, um
ramal de conexão, três lâm-
padas fluorescentes e duas
tomadas.

A iniciativa permite que
milhares de mineiros pas-
sem a usufruir dos benefí-
cios da energia elétrica,
como a conservação de ali-
mentos e vacinas, o bom-
beamento de água para con-
sumo próprio e irrigação de
cultura de subsistência, a
utilização de aparelhos elé-
tricos para tratamentos es-
peciais de saúde, a inserção
cultural por meio do acesso
à TV, dentre outras ativida-
des.

Com a chegada da ener-
gia elétrica às áreas rurais,
os beneficiados poderão
incrementar e aumentar os

processos produtivos agrí-
colas, melhorando a renda
das famílias atendidas.  O
programa, que já é o maior
da América do Sul, com 500
mil quilômetros de exten-
são, contou com investi-
mentos de cerca de R$
478,7 milhões, entre os
anos de 2015 e 2017, resul-
tando em 41.090 benefi-
ciários. Mais informações
sobre o programa no site
w w w. c e m i g . c o m . b r /
eletrificacaorural.

Também participaram
da visita o secretário de Es-
tado de Governo, Odair
Cunha, o deputado estadu-
al Tadeu Martins Leite e o
prefeito de Engenheiro Na-
varro, João Geraldo Dias,
além de vereadores da re-
gião.



4 VARGINHA  & Sul de Minas ALFENAS & Circunvizinhas }   25 / 11 / 2017

O governador Fernando
Pimentel assinou na segun-
da-feira (20/11), no Palácio
da Liberdade, em Belo Ho-
rizonte, decreto que regula-
menta a Política de Povos e
Comunidades Tradicionais.
A cerimônia marcou o Dia
Nacional da Consciência
Negra e é resultado dos es-
forços do Governo do Es-
tado para implementar po-
líticas públicas voltadas
para o desenvolvimento
sustentável de indígenas e
quilombolas, entre outras
comunidades tradicionais
mineiras.

Em seu pronunciamen-
to, o Governador pontuou
que a assinatura do decreto
não é um mero ato burocrá-
tico no Dia da Consciência
Negra, mas, sim, a valida-
ção do que o povo mineiro
quis nas últimas eleições.

“Esse decreto vai trans-
formar em política pública
ações que o Governo já está
fazendo desde que toma-
mos posse em 2015. Já fi-
zemos muita coisa. Avança-
mos muito, mas, ainda é
pouco diante do que tem de
ser feito.

As tarefas são grandes e
o decreto é um instrumento
indispensável para que a
gente possa resolver proble-
mas que, muitas vezes, fi-
cam parados muito tempo,
muitos anos. Estavam para-
dos em Minas Gerais desde
sempre. Até a gente conse-

 No dia da Consciência Negra governador
Fernando Pimentel regulamenta Política

de Povos e Comunidades Tradicionais

Decreto assinado pelo Governador fortalece políticas
públicas voltadas para povos indígenas e quilombolas

guir chegar ao governo
para, aí então, transformar
em medidas práticas aquilo
que são reivindicações his-
tóricas da nossa gente”, afir-
mou.

Fernando Pimentel tam-
bém disse que o ato serve
para ajudar a reparar uma
dívida histórica da socieda-
de brasileira.

“Este ano, o Brasil está
comemorando 129 anos da
nossa tardia abolição da es-
cravatura. A sociedade bra-
sileira tem uma dívida his-
tórica com os povos afro-
descendentes. Nós quere-
mos incluir nessa dívida
também nossas comunida-
des indígenas e comunida-
des tradicionais de Minas
Gerais, porque, no fundo,
todos somos frutos da cons-
trução social que foi sendo
feita, historicamente, ao
longo dos anos, por esses
povos”, analisou.

Política de
Povos e

Comunidades
Tradicionais
O decreto define o rito

para certificação de terras
pertencentes aos povos e
comunidades tradicionais e
simplifica a titulação cole-
tiva, além de prever o mape-
amento das cerca de 800
comunidades quilombolas
espalhadas pelo Estado, que
é o terceiro em número de

comunidades remanescen-
tes de quilombos – ficando
atrás somente do Maranhão
e da Bahia.

O texto assinado pelo
Governador confere maior
segurança jurídica para que
os povos e comunidades
tradicionais possam ter di-
reito à posse de terras reco-
nhecidas e o mapeamento
dessas, e permitirá o levan-
tamento das condições
socioeconômicas dos qui-
lombolas, o que ajudará o
Estado a elaborar outras
políticas públicas com o
objetivo de fortalecê-los.

O passo inicial foi dado
em 2015 com a realização,
pelo Governo do Estado, do
primeiro Encontro dos Po-
vos e Comunidades Tradi-
cionais de Minas Gerais,
durante o qual foi criada a
Comissão Estadual para o
Desenvolvimento Sustentá-
vel dos Povos e Comunida-
des Tradicionais de Minas
Gerais, presidida pela Se-
cretaria de Estado de De-
senvolvimento Agrário.

Segundo a coordenado-
ra executiva da Coordena-
doria Nacional de Quilom-
bos, Sandra Maria da Silva
Andrade, o decreto é muito
importante.

“Estamos vivenciando
um ato histórico, que é a re-
gulamentação das terras
devolutas do Estado. Nos-
sas terras sempre foram ob-
jeto de disputas e, por ve-
zes, de muitas perdas huma-
nas e de espaço”, ressaltou.

Para o deputado estadu-
al Rogério Correia, que re-
presentou a Assembleia Le-
gislativa na solenidade,
agora Minas Gerais “pode-
rá demarcar áreas de vazan-
teiros, pescadores, gerai-
zeiros, quilombolas, indíge-
nas e ribeirinhos, todos es-
ses povos que terão sua ter-
ra regulamentada. A gente
espera que muita gente pos-
sa ter sua terra demarcada”,
afirmou.

Comunidades
quilombolas
As comunidades qui-

lombolas tiveram participa-
ção efetiva na elaboração da
Política de Povos e Comu-
nidades Tradicionais. Em
junho de 2015, o I Seminá-
rio para o Desenvolvimen-
to Sustentável das Comuni-
dades Quilombolas de Mi-
nas Gerais, realizado na
Fundação Caio Martins
(Fucam), em Esmeraldas
(Território Metropolitano),
contou com a presença de
mais de 600 quilombolas de
todas as regiões do Estado.
O principal objetivo do en-
contro foi discutir a cons-
trução do Plano Estadual
para o Desenvolvimento
Sustentável das Comunida-
des Quilombolas de Minas
Gerais.

A partir de 2015, tam-
bém foi criado o Canjerê –
Festival de Cultura Quilom-
bola de Minas Gerais, que,
neste ano, terá sua terceira
edição programada para
acontecer em dezembro.
Neste período, 55 certifica-
dos foram concedidos a 61
comunidades quilombolas
de 30 municípios mineiros.

Compareceram à sole-
nidade os secretários de Es-
tado de Desenvolvimento
Agrário, professor Neival-
do, de Direitos Humanos
Participação Social e Cida-
dania, Nilmário Miranda,
de Educação, Macaé Eva-
risto, de Planejamento e
Gestão, Helvécio Maga-
lhães, e de Trabalho e De-
senvolvimento Social, Ro-
silene Rocha, além do de-
putado federal Reginaldo
Lopes e do deputado esta-
dual Cristiano Silveira.

Também participaram
representantes e lideranças
de povos indígenas, qui-
lombolas, geraizeiros e
vazanteiros de diversas re-
giões do Estado.
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Segundo o meteorolo-
gista da Cemig, Arthur Cha-
ves de Paiva Neto, o perío-
do chuvoso, que começou
em outubro e deve se esten-
der até abril do ano que
vem, estará sob influência
do fenômeno La Niña, que
se forma no Pacífico, e ga-
nhou força a partir de no-
vembro, poderá provocar
uma ligeira queda nas tem-
peraturas no Sul de Minas.
Com relação às chuvas, elas
devem ficar um pouco aci-
ma da média histórica na re-
gião.

Com o objetivo de mini-
mizar os efeitos provocados
pela chuva sobre o sistema
elétrico,  a Cemig inspecio-
nou 74% de toda a rede ur-
bana da região, e cerca de 5
mil árvores em conflito com
a rede elétrica foram poda-
das. As equipes de manu-
tenção fizeram a limpeza de
faixa nas redes rurais, numa
área superior a 7 milhões de
metros quadrados. Em toda
a região Sul, 349 postes fo-
ram substituídos e 927 es-
truturas receberam manu-
tenção.

A empresa também está
investindo na automação do
sistema. A região conta com
579 religadores telecon-
trolados, equipamentos que
são comandados remota-
mente e permitem agilizar
o restabelecimento de ener-
gia durante ocorrências aci-
dentais no sistema elétrico.

Dicas de segurança
durante tempestades

A Cemig destaca alguns

Cemig se
prepara
para o

período chuvoso e
alerta sobre cuidados
durante tempestades

& Contadores
Associados

(35)

3222-6046

* Perícia
* Auditoria

* Consultoria
* Contabilidade

CRC 7363 MG

Rua Alberto Cabre 539   -   Vila Pinto
VARGNHA

E-mail valimconsultoria@yahoo.com.br

& Contadores
Associados

Meteorologia prevê chuvas ligeiramente
acima da média histórica no Sul de Minas

procedimentos básicos de
segurança que devem ser
adotados durante as tempes-
tades:
* Retirar os equipamen-

tos elétricos das tomadas,
evitando riscos de queimar
os aparelhos ou até à segu-
rança das pessoas.
* Durante períodos de ra-

jadas de ventos e descargas
atmosféricas, as antenas de
TV podem se desregular. Se
isso acontecer, não suba nos
telhados para ajustá-las,
pelo risco de queda, de cho-
que elétrico e de ser atingi-
do por um raio.
* Se houver a necessida-

de de utilizar o telefone du-
rante as tempestades, a me-
lhor opção é o celular, des-
de que o aparelho não este-
ja conectado na tomada, ou
o telefone sem fio.
* Evite a permanência em

lajes altas ou locais descam-
pados, jamais se abrigue
embaixo de árvores e evite
o uso do chuveiro elétrico.
* O raio provoca queima-

duras gravíssimas e pode
provocar parada cardior-
respiratória, que pode levar
a pessoa à morte. Fique se-
guro!
* Alerta! Caso alguém se

depare com um cabo parti-
do, é imprescindível que se
mantenha distante do local,
se possível não permitindo
que outras pessoas se apro-
ximem, e ligue imediata-
mente para o Fale com a
Cemig, no telefone 116, que
funciona 24 horas por dia.
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(35)
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Anuncie nos Jornais impressos

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

A capacitação dos Servi-
dores, em Gestão Pública,
uma iniciativa da Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria
Municipal de Administra-
ção, está acontecendo no
Campus II do Centro Uni-
versitário do Sul de Minas,
dividida em cinco módulos,
sendo um por semana, com
carga horária presencial de
16h e 4 horas na modalida-
de EAD perfazendo um to-
tal de 100 horas.

O primeiro aconteceu na
terça e quarta-feira, dias 21
e 22, com a palestra sobre
“Princípios Éticos, Direito
do Cidadão e Deveres do
Servidor Público”, com o
professor Wallace Paiva,
que passou Noções de sub-
sídios teóricos para discus-
são e reflexão acerca da éti-
ca como valor de conduta
na sociedade e no exercício
profissional; Analise da
construção cultural de valo-
res; Problematizar a nature-
za e os fundamentos da éti-
ca profissional; Examinar
as disposições que regula-

Prefeitura de Varginha promove
Capacitação de Servidores

mentam a profissão do ser-
vidor público; e, Avaliar e
analisar os direitos do cida-
dão.

Programação
para os próximos

módulos

Dias 27 e 28 /11
Atendimento Humani-

zado e Qualidade como
valor da Instituição, com
a professora Letícia
Vasques. Comportamentos
e atitudes que refletem à
humanização e à excelência
no atendimento ao cidadão;
Formas de comunicação;
Os desafios do atendimen-
to; Entendendo as expecta-
tivas do cidadão; Satisfação
do usuário; Responsabilida-
de; Discutir as melhores
práticas de comunicação e
a postura nas relações de
atendimento; Simular, re-
fletir e construir propostas
e estratégias de ação que
reflitam a eficiência, a efi-
cácia e a humanização do
atendimento ao cidadão

Dias 04 e 05 /12
Gestão de Conflitos e

Negociação, com o profes-
sor Dr. Alessandro Morei-
ra. O conflito e negociação
e suas interfaces (conceito
e princípios); Tipos de con-
flitos; Fontes de conflitos;
Ações que influenciam as
negociações; Comporta-
mento na negociação; Ne-
gociação institucional; To-
mada de decisão; Conflitos
no setor público; Argumen-
tação e persuasão para re-
solução de problemas; Ma-
pa de empatia; e Relaciona-
mento interpessoal.

Dias 11 e 12 /12
Princípios da Adminis-

tração Pública, com Prof.
Esp. Paulo Vitor Ferreira.

Principais modelos de
Administração: patrimo-
nialismo, burocrático e a
nova gestão pública; A
redefinição do papel do Es-
tado e as tendências inter-
nacionais de mudança da
gestão pública; Princípios
atuais da gestão pública:
mérito, flexibilidade e res-

ponsabilização; Controle
versus autonomia; Instru-
mentos gerenciais contem-
porâneos: avaliação de de-
sempenho e resultados, fle-
xibilidade organizacional,
trabalho em equipe e a cul-
tura da responsabilidade;
Organizações públicas ori-
entadas para o cidadão;
Despesas Públicas; Transfe-
rências voluntárias; Aspec-
tos constitucionais da Lei de

Responsabilidade na gestão
fiscal.

 Dias 18 e 19 / 12
 Apresentação Pessoal,

Oratória e Trabalho em E-
quipe, com Prof. Esp. Alan
Miranda. Marketing pesso-
al: postura, comportamen-
to, vestimenta, comunica-
ção e apresentação; Auto-
estima e autoconfiança para
apresentar; Argumentação
(defender ideias e pontos de

vista); Oratória: respiração,
pronúncia e dicção; Ensai-
os: expressão corporal e
postura; A voz e suas tona-
lidades; Percepção sobre
como o outro recebe sua
mensagem; Times de traba-
lho; Competências, poten-
cialidade, interesses, moti-
vações e características pes-
soais dos membros da equi-
pe; Formação e desenvolvi-
mento de uma equipe de tra-
balho.

> Cordete Paulo   WatsApp (35)  9 9989-6039  E-mail: cordete@bol.com.br
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Buiú do Ônibus
– PODEMOS
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal que seja concluída a
construção dos ginásios da
Escola Estadual Dr. Wladimir
de Rezende Pinto (Poliva-
lente), localizada na Rua José
Augusto Sigiani, s/n, no bair-
ro Vila Registanea, e da Es-
cola Estadual Professor Antô-
nio Domingos Chaves, loca-
lizada na Rua Antônio Frede-
rico Ozanan, nº 01, no Sion.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos as seguintes informa-
ções sobre a instalação de por-
tas nos banheiros públicos da
Concha Acústica, situada na
Praça José Rezende Paiva,
Centro: Por que a medida
indicada ainda não foi reali-
zada nos banheiros públicos
da Concha Acústica? Existe
previsão para a realização des-
se serviço? Caso afirmativo,
quando esse serviço será rea-
lizado?

Carlos Costa – PMDB
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, às Secretarias Muni-
cipais Competentes e à
Copasa – Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais as
seguintes informações: Por
que está sendo interrompido
frequentemente o fornecimen-
to de água aos moradores dos
bairros Novo Tempo, Carva-
lhos e Cruzeiro do Sul? Que
medidas estão sendo tomadas
para se eliminar este proble-
ma? Por que as contas dos
moradores dos referidos bair-
ros estão vindo com preços
muito acima, do que vinham,
quando os mesmos residiam
em outros bairros da cidade?
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, ao Demutran – Depar-
tamento Municipal de Trânsi-
to e ao Setor de Zoonoses do
Município as seguintes infor-
mações: O Setor de Zoonoses
tem retirado os cavalos que
frequentemente ficam na Ave-
nida Celina Ferreira Ottoni
principalmente no período
noturno? Se sim, para onde
estão levando e qual tem sido
o destino destes animais?
Tem como se eliminar o pro-
blema de caminhões e carre-
tas que insistem em passar
sobre o canteiro central desta
avenida?

 Carlúcio Mecânico
- SD
 Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Departamento
Municipal de Transporte e
Trânsito que sejam tomadas as
providências cabíveis para re-
gulamentar o trânsito de cami-
nhões carregados de adubo
que circulam pela Avenida
Celina Ferreira Ottoni.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos para que sejam cons-
truídos parques infantis utili-
zando produtos recicláveis nas
praças, parques e academias
de rua existentes no Municí-
pio.

Delegado Celso - PSB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal a readequação do imó-
vel do atual velório municipal
para abrigar o Instituto Médi-
co Legal – IML, o Serviço de
Verificação de Óbitos – SVO/
SUS, na realização de necro-
psias, perícias, preparação de
cadáveres (tanotopraxia muni-
cipal).
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Lei
Nº 64/2017 que dispõe sobre
a divulgação do monitora-
mento da qualidade da água
consumida pela população de
Varginha e dá outras providên-
cias.

 Cláudio Abreu - PTB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal que sejam instalados
nos pontos de ônibus da cida-
de, abrigos para passageiros,
uma vez que os mesmos se su-
jeitam a todas as condições
climáticas sem nenhum tipo
de proteção.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, à Secretária de Edu-
cação, ao Secretário do Meio
Ambiente e ao Secretário de
Saúde para que seja implan-
tado o Programa Segunda
Sem Carne no Município de
Varginha, nos locais em que a
Prefeitura forneça refeições.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, ao Secretário Munici-
pal de Governo e à Secretária
Municipal de Educação, para
que sejam tomadas providên-
cias no sentido de viabilizar
recursos para a construção de
uma sala de projetos na Esco-
la Municipal Luiz de Melo
Viana Sobrinho.
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Lei
Nº 63/2017 que institui e in-
clui no Calendário Oficial do
Município de Varginha o “Dia
do Samba”.

Pastor Fausto - PR
Indicações:
 * Solicitando ao Prefeito
Municipal e ao Secretário
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos, a realização de
melhorias na manutenção da
poda de árvores e iluminação
da Praça Antônio Pernambuco
Chaves, no Centro.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, à Secretaria de Edu-
cação e demais setores respon-
sáveis, estudos e implantação
de providências cabíveis para
o aumento das vagas nas cre-
ches da cidade, principalmen-
te berçários, nos bairros mais
populosos, onde a demanda e
necessidade são muito altas.

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
 * Solicitando ao Prefeito
Municipal que sejam tomadas
providências cabíveis, através
da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos -
SOSUB e do Departamento
Municipal de Transporte e
Trânsito - DEMUTRAN, para
melhorar a sinalização de trân-
sito em toda a cidade, sobre-
tudo aquela direcionada para
pedestres e ciclistas.

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

 Joãozinho Enfermei-
ro - PSC
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Comandante do
24º Batalhão da Policia Mili-
tar que seja instalado um pos-
to policial para atender os
bairros da Vargem, Sagrado
Coração, Cidade Nova, São
Sebastião e Alto da Figueira.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal que seja implantada
uma faixa elevada para a tra-
vessia de pedestres em frente
ao portão de entrada e saída
de alunos da Escola Munici-
pal José Camilo Tavares, na
Vila Barcelona.

 Leonardo Ciacci - PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e à concessionária de
transporte coletivo urbano
Turilessa Ltda – Autotrans,
que sejam realizados estudos
e tomadas as providências ne-
cessárias para ampliar o nú-
mero de horários da linha de
ônibus do transporte coletivo
urbano que atende os bairros
Parque Mariela e Jardim
Bounganville.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal que seja realizada a fis-
calização do volume dos sons
automotivos, principalmente
próximo a templos religiosos
e escolas, de acordo com a lei
que disciplina a matéria.

Marquinho da Coope-
rativa - PRB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e à Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos que seja realizada a refor-
ma de um galpão no antigo
Clube do Sindicato localiza-
do no bairro Jardim Corcetti.
Requerimento:
* Solicitando ao Senhor Go-
vernador do Estado de Minas
Gerais, à Senhora Deputada
Estadual Geisa Teixeira e ao
Senhor Prefeito Municipal, as
seguintes informações sobre a

micro base para Polícia Mili-
tar, na Avenida Ayrton Senna
da Silva, nas proximidades da
Casa Auxiliadora, no bairro
Rezende. Há programação
para implantação da mencio-
nada base? Caso afirmativo,
qual a data prevista para a re-
alização desse serviço? Caso
negativo, favor justificar.

Zilda da Silva - PSDB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Departamento
Municipal de Transporte e
Trânsito – DEMUTRAN, a
implantação de mão única de
direção na Rua Independên-
cia, no bairro Nossa Senhora
Aparecida.
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Departamento
Municipal de Transporte e
Trânsito – DEMUTRAN, es-

tudos e providências para in-
terligar o bairro Santa Maria
à Avenida dos Imigrantes.

Zué do Esporte – PO-
DEMOS
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos para que sejam instala-
dos banheiros químicos du-
rante os finais de semana na
Praça da Mina, localizada na
Avenida Henrique Lemes, no
Bairro Campos Elíseos.
Requerimento:
* Solicitando da Administra-
ção do Via Café Garden
Shopping as seguintes infor-
mações: Por que o preço do
estacionamento aumentou?
Qual o cálculo feito para su-
bir a valor do estacionamen-
to? Por qual razão diminuiu o
tempo de gratuidade de 15
para 10 minutos?

O vereador Dr. Alencar
Faleiros (PSDB) apresen-
tou uma indicação, na Câ-
mara Municipal de
Varginha, solicitando ao
prefeito e à Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos
que tomem as providências
necessárias para que seja re-
alizada a limpeza do ribei-
rão do bairro Santa Maria,
que fica na Avenida Zoroas-
tro Franco de Carvalho.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Varginha,
vereador Zacarias Piva
(PP), apresentou um reque-
rimento solicitando ao Pre-
feito e à Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais
– Copasa - informações a
respeito do repasse financeiro para o Fundo Municipal
de Saneamento Básico, instituído pela Lei Piva. O pre-
sidente deseja saber se a Copasa já realizou o repasse e
se houve o investimento. Se sim, em quais áreas.

 O Fundo Municipal de Saneamento Básico foi insti-
tuído através da Lei número 6.272/2017, de autoria do
Executivo, mas, que foi proposta de uma emenda reali-
zada por Piva quando foi votada a renovação do contra-
to do Município com a Companhia de Saneamento.

Presidente da Câmara solicita
informações sobre repasse recebidos

pelo Município por meioda “Lei Piva”

Vereador Dr. Alencar Faleiros pede a
limpeza de Ribeirão no Santa Maria

Dr. Alencar Faleiros in-
formou que o local está com
um de seus lados “entupido
de areia”, sobrando apenas
um espaço pequeno para a
água passar, situação que
pode causar sérios transtor-
nos aos moradores e usuá-
rios da avenida.

“A limpeza e desobs-
trução do ribeirão contribui-
rão para o adequado escoa-
mento das águas pluviais,
evitando a ocorrência de
inundações nas casas e nos
estabelecimentos comerci-
ais da região, além de mini-
mizar os riscos de alaga-
mento da via durante os pe-
ríodos chuvosos, redu-
zindo os riscos de aciden-
tes de trânsito”, disse o ve-
reador, contando com o
apoio da Administração
Municipal para atendimen-
to da solicitação.
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Acompanhado do vice-
prefeito Vérdi Melo, o pre-
feito de Varginha, Antônio
Silva, participou da Forma-
tura do Dia da Bandeira e
da  Inauguração da foto do
Subtenente Marcílio Antô-
nio Batista na Galeria dos
antigos Chefes de Instrução.

 Na oportunidade foram
ainda entregues os certifica-
dos de Amigos do Tiro de
Guerra àquelas pessoas que
contribuíram com as ativi-
dades do TG ao longo de
2017.

 “Tenho a certeza de que
aqueles jovens que passam
por esta escola de civismo
saem daqui com amor a Pá-
tria redobrado, levando para
as suas vidas a experiência

Tiro de Guerra comemora Dia da Bandeira com inauguração da foto
do subtenente Márcio na Galeria dos antigos Chefes de Instrução

dos desafios, das vitórias e
da convivência.

A minha palavra neste
dia é que temos de acredi-
tar que somos capazes a
cada dia, lutando pelos de-
safios e comemorando as
vitórias de um trabalho.

E possível vencer hones-
tamente, conquistando uma
vida digna e independente”,
palavras do prefeito Anto-
nio Silva no evento.

Ao final o prefeito falou
da satisfação de ter convi-
vido com o subtenente
Marcílio, com quem sem-
pre teve um relacionamen-
to fraternal.

“Quero aqui de público
agradecer pelos relevantes
serviços prestados a Vargi-

nha e a juventude vargi-
nhense. Desejo que conti-
nue tendo sucesso na vida,
e saudar o subtenente Sal-
vador que assume este pos-
to de formação de caráter,
patriotismo e civismo  da
juventude de Varginha”.

 Em seu pronunciamen-
to o subtenente Marcílio
cumprimentou os homena-
geados, Amigos do Tiro de
Guerra, “pessoas que fazem
melhor o nosso dia-a-dia” e
agradeceu a Deus, a sua fa-
mília, ao prefeito Antônio
Silva e a população de Var-
ginha, e ao colega subte-
nente Salvador que assume
a chefia do Tiro de Guerra
a quem desejou sorte.

Aconteceu na quarta-
feira, dia 15/11, no auditó-
rio da UNIFAL – Campus
Varginha, a etapa Munici-
pal da Conferência de Edu-
cação de Minas Gerais.

O objetivo da Confe-
rência Estadual de Educa-
ção de Minas Gerais-
CEEMG foi mobilizar a
sociedade mineira para in-
tensificar o monitoramento
e avaliação do cumprimen-
to do PNE, o corpo da lei,
suas metas e estratégias,
propondo melhorias à po-

Secretaria de Educação realiza etapa municipal da
CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

lítica nacional, estadual e
municipal, bem como res-
ponsabilidades, correspon-
sabilidades, atribuições
concorrentes, complemen-
tares e colaborativas entre
os entes federativos de for-
ma estabelecer a constru-
ção do Sistema Integrado
de Educação Pública de
MG - SIEP/MG.

 Além da equipe ges-
tora da Secretaria Munici-
pal de Educação, participa-
ram da conferência estu-

dantes, professores, gesto-
res, pais, representantes de
entidades sindicais, de mo-
vimentos sociais, de con-
selhos de educação, entre
muitos outros segmentos e
setores.

Foi um momento para
debater e apresentar pro-
postas para melhorar a
educação básica, educação
superior, educação profis-
sional e tecnológica e as
demais etapas e modalida-
des de ensino.



Iraci Maria de Jesus 
e Carlos Daniel Garcia Lima
Verdelândia - MG

Foram usados nesta 
fase da expansão: 
9.897 km de redes

35.747 transformadores
109.665 postes
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40.000
NOVAS

EM DOIS ANOS,

NA ÁREA RURAL.
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Até 2015, milhares de famílias viviam sem energia 
em Minas Gerais. Isso precisava mudar. Apesar 
da crise brasileira, a Cemig continuou trabalhando 
e levou luz para 40 mil novos lares na área rural. 
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Afim de tirar de circula-
ção motores elétricos antigos,
que têm alto consumo
energético, e substituí-los por
equipamentos mais modernos
e eficientes, a Cemig está lan-
çando a segunda etapa do Pro-
jeto Cemig Troca Seu Motor,
cujas as inscrições foram aber-
tas dia 21/11/2017.

Os consumidores que uti-
lizam em suas atividades mo-
tores elétricos antigos terão
agora uma nova oportunidade
para receber um bônus de até
40% na substituição dos equi-
pamentos por outros mais efi-
cientes.

As propostas poderão
conter mais de um motor, des-
de que a soma das potências
de todos os motores não ultra-
passe 2.000 CVs (cavalos-va-
por) por cliente.

Para esse projeto, a Cemig
já investiu aproximadamente
R$ 360 mil em bonificações
desde o ano passado. Segun-
do o gerente de Eficiência
Energética da Cemig, Ronaldo
Lucas Queiroz, a iniciativa fo-
menta a cultura da eficiência

Cemig incentiva
substituição de

motores elétricos antigos
por outros mais eficientes

Inscrições foram reabertas e interessados podem ter
descontos de até 40% na aquisição de novos equipamentos

energética e a preservação do
meio ambiente ao promover a
redução da demanda por ener-
gia.

Qualquer pessoa poderá
participar do projeto, e para
aderir ao programa, os clien-
tes deverão substituir os mo-
tores obsoletos e realizar o
descarte correto dos equipa-
mentos antigos, conforme re-
gulamento da Cemig. Com o
cumprimento dessas etapas, a
empresa analisará os pedidos
e poderá ressarcir os clientes.

As inscrições para o
Cemig Troca Seu Motor, in-
tegrante do Programa Eficiên-
cia Energética da companhia,
se encerram em 30 de abril do
próximo ano ou até o esgota-
mento dos recursos. Para con-
sultar o regulamento e outras
informações, acesse o site
cemigtrocaseumotor.com.br.

Eficiência
energética

Disseminar a cultura do uso
consciente e sustentável de
energia é uma ação contínua da
Cemig. Desde 1998, a empresa

já investiu mais de R$ 600 mi-
lhões na implantação de proje-
tos de eficiência energética. Os
recursos destinados a essas
ações se intensificam a cada
ano, sendo que, somente em
2017, foram R$ 61,6 milhões
investidos.

Os benefícios do Programa
se estenderam a 565 municípi-
os mineiros.

O Programa de Eficiência
Energética da Cemig se baseia
no incentivo à mudança de há-
bitos, resultando na redução e
eliminação do desperdício
como forma de bom uso e pre-
servação dos recursos naturais.

Os projetos do programa
são voltados para clientes de
baixa renda, entidades sem fins
lucrativos, prefeituras, hospi-
tais, iniciativa privada e para a
área de educação.

Entre outras ações, mere-
cem destaque a substituição de
chuveiros elétricos por sistemas
de aquecimento solar, substitui-
ção de lâmpadas ineficientes e
autoclaves antigas com alto
consumo de energia por mais
modernas e mais eficientes.

Prefeito Antonio Silva fala
sobre Ética e Cidadania aos

estudantes da rede Municipal

"Ética e Cidadania" foi o tema da palestra minis-
trada pelo Prefeito de Varginha, Antônio Silva, no
teatro Mestrinho do Colégio Marista, direcionada aos
alunos da Escola Municipal Domingos Ribeiro de
Rezende.

 Na oportunidade o Prefeito falou da importância
da participação de todos na construção de uma soci-
edade ética, justa e moral, e que para que isto seja
realmente possível, não se pode flexibilizar a con-
duta moral, há a necessidade de se cultivar a boa
ética, os bons valores como a generosidade, a cari-
dade, o amor ao próximo, o respeito aos pais e a co-
munidade em que se vive, o amor a pátria, entre tan-
tos outros.

 “A reconstrução do nosso país depende de todos
nós, da nossa conduta ética e moral, ao agir como
cidadãos de verdade, onde o respeito ao outro, a ho-
nestidade em nossas ações, o trabalho para o bem
comum, mostram o quanto amamos e nos importa-
mos com o nosso Brasil!”, ressaltou o prefeito.


