
A TV VARGINHA teve
38.713 visualizações

de 2 a 12 de Outubro de 2017

Virada Varginha mobiliza população de todas as ida-
des, comunica à imprensa Eliana Sonja, da Sakey Comu-
nicação.

Faço minhas as palavras e colocações por ela postas, e
o faço em homenagem ao Diogo Gazola, idealizador e
coordenador do Projeto e ações decorrentes do mesmo.

Diz Sonja que vinte mil pessoas participaram do mai-
or evento cultural da Cidade.

Realizada entre os dias 1º e 5 de novembro, a Virada
Varginha foi um grande sucesso. Com mais de 150 atra-
ções, contou com a adesão de cerca de 20 mil pessoas, de
acordo com a organização do evento. Durante os cinco
dias, o festival reuniu atividades gratuitas para toda a
população, como música, cinema, instalações artísticas,
ufologia, café, corridas e caminhadas, ações para crian-
ças e idosos, saúde, ecologia, entre outras.

Cidadãos de todas as idades ocuparam cerca de 30 es-
paços públicos e privados de Varginha para participar do
maior evento cultural já promovido na cidade.

Comenta Diogo Gazola, coordenador geral do Festi-
val: “Sem dúvida, o maior destaque foi a reabertura do
Cine Rio Branco, com um mutirão de limpeza no hall do
cinema e, em menos de seis horas, transformou o espaço
em um perfeito centro cultural, recebendo o show da ban-
da Sissibonaflá. Ainda não sabemos qual será o futuro do
Cine, mas agora vamos sentar com todos os interessados
e encontrar um caminho para que esse património seja
recuperado”.

Outro destaque foi a aparição relâmpago do ET de
Varginha, no domingo à noite, através de um rapel, des-
cendo a fachada do VTC e caminhou até a nave do ET,
onde acionou o telão para exibição do desenho
Bugigangue no Espaço, com participação do próprio.

A presença dos velhinhos do Lar São Vicente de Paulo
como juizes em campeonato de Skate inusitado, também
foi um dos pontos altos da Virada Varginha.

Músicos da cidade e região se integraram e exibiram
performances de alto nível no Teatro Capitólio, Concha
Acústica, Cine Rio Branco e bairros.

“Foi muito gratificante participar da organização da
Virada Varginha. Dedicamos muito tempo na preparação
para que tudo desse certo e, o mais importante, é que
alcançamos nosso objetivo e conseguimos mobilizar a
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Proposta do novo Plano Diretor de Varginha
será apresentada à população na segunda-feira 13

PG 2

Noticias da
UPA de Varginha

Mesa redonda
As Recepcionistas da

UPA, Luciana Aparecida
Flausino e Maria Alvarina
Balduino, participaram da
mesa redonda no SENAC,
no dia 11/10, voltada para os
alunos do Curso de Recep-
cionista em Serviços de Saú-
de, com o objetivo de relata-
rem as suas experiências
nessa área.

O tema da conversa foi
Experiências profissionais
de um Recepcionista que tra-
balha na área de Saúde.

No dia 31 de outubro,
no auditório da ESA, a che-
fe do Departamento Educa-
cional da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Varg-
inha, Vânia de Fátima Flo-
res, a convite do SEBRAE
Varginha, participou da pa-
lestra de lançamento do

Experiência da Rede Municipal de Ensino
de Varginha é compartilhada com

profissionais da Educação da região
Programa Educação
Empreendedora para
os profissionais da
Educação do Municí-
pio de Três Corações.

O encontro foi
aberto pelo Gestor de
Negócios do Sebrae,

Arrison Nogueira Tavares,
pela Gestora do Projeto de
Educação Empreendedora
do Sebrae no Sul de Minas,
Bárbara de Paula Sarto, e
seguiu com a palestra prin-
cipal proferida pela consul-
tora Elisabete Leite da Sil-
va Carvalho.

Vânia Flores contou so-
bre como foi a implantação
e desenvolvimento da Edu-
cação Empreendedora nas
escolas municipais de Var-
ginha, destacando que este
é um processo em constan-
te evolução.

O conceito de Educação
Empreendedora é conside-
rado o cerne e o principal
vetor do desenvolvimento
dos países e regiões que as-
piram ver seus jovens se
tornarem grandes empreen-
dedores.

“Varginha está há três

anos com este programa e
obtendo sucesso. Este é um
percurso que exige mudan-
ça de postura frente aos de-
safios da sociedade. Não
conseguimos mais imaginar
a educação no nosso muni-
cípio sem os princípios de
uma educação empreende-
dora. Para 2018 pretende-
mos aperfeiçoar nossas
ações e valorizar o empre-
endedorismo que vem a-
contecendo cada vez mais
em nossas unidades educa-
cionais municipais”, co-
menta Vânia Flores.

população da cidade. Sem
dúvida, é um orgulho mui-
to grande ter contribuído
para a realização do maior
evento cultural da história
de Varginha”, comenta
Elaine Quintiliano, sócia
proprietária da Sakey Co-
municação e coprodutora
do Festival.

A Virada Varginha é uma
realização da Muda de
Ideia, Coletivo Rede Vargi-
nha e Fórum Varginha
2050, e a coprodução da
Sakey Comunicação.

Apoio governamental da
Prefeitura de Varginha e da
Câmara Municipal. Patro-
cínio do GF Supermerca-
dos, Cemig e Copasa.
Apoio do Via Café Garden
Shopping, Grupo Pedreira
Santo Antônio, Café Três
Corações e Grupo Unis.
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Qual é a cidade que que-
remos? Quais são os rumos
que definem o futuro do nos-
so Município? Quais são as
novas diretrizes que servirão
como referência para as polí-
ticas públicas locais?

Essas e outras perguntas
poderão ser respondidas na
próxima segunda-feira, dia 13
de novembro, durante a apre-
sentação da proposta do novo
Plano Diretor de Varginha,
marcada para as 19h, no
Theatro Capitólio.

O evento, que é aberto ao
público, tem a finalidade de
validar junto à sociedade
varginhense o conteúdo do
projeto de Lei que será enca-
minhado à Câmara Municipal
de Varginha.

De acordo com o Estatuto
da Cidade, Lei criada em 2001
pelo Governo Federal, criar e

revisar a cada 10 anos o Pla-
no Diretor é um dever obriga-
tório de todo município brasi-
leiro com mais de 20 mil ha-
bitantes.

“Garantir o planejamento
de ações tem sido um princí-
pio básico em todos os seto-
res deste governo Municipal,
principalmente nesta atual
Administração” - ressalta o
vice-prefeito Verdi Lúcio, res-
ponsável pela Comissão cria-
da para acompanhar o traba-
lho de revisão do documento.

A Prefeitura de Varginha,
aliada a experiência da empre-
sa Myr Projetos Sustentáveis
de Belo Horizonte, tem con-
centrado esforços, desde o fi-
nal de 2016, para que o novo
Plano Diretor contemple, de
forma participativa, todas as
demandas de desenvolvimen-
to da Cidade e Município,

considerando as tendências
globais de urbanismo e
sustentabilidade, no intuito de
promover as principais poten-
cialidades que envolvem o
município de Varginha, orde-
nando o crescimento de for-
ma funcional.

Foram muitas etapas de
um trabalho detalhado que
contou com a efetiva partici-
pação da população e de di-
versos setores da Prefeitura,
sobretudo da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento
(SEPLA), que, junto a Myr
Projetos, tem desempenhado
as atividades de coordenação,
mobilização, levantamento,
formatação e sistematização
das informações.

Para José Manoel Maga-
lhães, Secretário Municipal de
Planejamento, a riqueza des-

ta experiência tem sido bas-
tante motivadora, pois, a pos-
sibilidade de mapear a Cida-
de e indicar novos caminhos
dá sentido ao trabalho de todo
gestor municipal.

Mobilidade (trânsito e
transporte público), meio am-
biente, cultura, turismo, polí-
ticas públicas (saúde, educa-
ção, assistência social), ativi-
dades econômicas e planeja-
mento territorial foram  temas
norteadores durante o proces-
so de planejamento.

Aproveitar a imagem do
ET de Varginha, que apesar do
distanciamento de duas déca-
das sobre a  ocorrência do
fato, ainda torna Varinha na-
cionalmente conhecida; valo-
rizar o diferencial do Municí-
pio com relação ao comércio
de Café; promover o setor de

serviços que movimenta com
destaque a economia local fo-
ram algumas das qualidades
estratégicas identificadas du-
rante as pesquisas e consultas
públicas.

Dentre os principais desa-
fios aparece a questão da mo-
bilidade urbana e a necessida-
de de sinalização nos bairros,
vagas no centro e a implanta-
ção de novas formas de des-
locamento pelo Município.

Mas, é no planejamento
territorial, na possibilidade de
expansão do perímetro urba-
no e tendência de zoneamento
local onde as discussões se
tornam mais latentes. No en-
tanto, essas questões só serão
realmente definidas no pro-
cesso de revisão e redação das
leis complementares ao Plano
Diretor, a serem elaboradas

após a oficialização e encami-
nhamento da proposta do pro-
jeto de lei do Plano Diretor de
Varginha à Câmara Munici-
pal.

“A presença da sociedade
é muito importante para a va-
lidação da proposta do Plano
Diretor, pois, o sucesso de
uma democracia está direta-
mente relacionado a efeti-
vidade da participação soci-
al”, ressalta o Prefeito Antô-
nio Silva, que reforça o con-
vite a todos os varginhenses
para comparecerem na audi-
ência.

Mais informações podem
ser obtidas pelo site da Prefei-
tura de Varginha:
www.varginha.mg.gov.br,
pelo telefone: 3640-4073, ou
solicitadas pelo e-mail:
planodiretor@varginha.mg.gov.br.

Comissão criada para acompanhar
o trabalho de revisão do documento

* E a Lua de Mel? - Aquela vizinha fofoqueira encontra uma
amiga no supermercado e comenta:
- Sábado eu fui num casamento, lindo que só vendo! Uma das
maiores festas que eu já presenciei!
- É mesmo? E os noivos? Foram passar a lua de mel aonde?
- Em lugar nenhum! No dia seguinte ele já estava no cemitério
e ela no hospital!
- Que horror! O que aconteceu? Eles sofreram um acidente?
- Nada, é que ele é coveiro e ela é enfermeira!

* Meu Deus - Quatro mães católicas estão tomando chá. A
primeira mãe, querendo impressionar as outras, diz:
- Meu filho é padre. Quando ele entra em qualquer lugar todos
se levantam e dizem: ‘Boa tarde, Padre!’
A segunda mãe não fica para trás e comenta:
- Pois o meu filho é bispo. Quando entra em uma sala, com
aquela roupa, todos param o que estão fazendo e dizem: ‘Sua
bênção, Bispo!’
A terceira mãe, calmamente, acrescenta:
- Pois, o meu é cardeal. Quando entra numa sala todos se le-
vantam, beijam o seu anel e dizem: ‘Sua bênção, Eminência!’
A quarta mãe permanece quieta. Então, a mãe do cardeal, só
para provocar, pergunta:
- E seu filho, não é religioso?
A quarta mãe responde:
- Meu filho tem 1.90m, é bronzeado, com olhos verdes, pratica
musculação e trabalha como stripper. Quando entra numa sala
todo mundo olha e diz: ‘MEU DEUS!!!

* A Loira - A loira chega no trabalho chorando. O chefe, sem-
pre solícito com a loira, pergunta o que aconteceu:
- Hoje de manhã, antes de sair para o trabalho, recebi um tele-
fonema dizendo que minha mãe morreu!
O chefe propõe imediatamente:
- Rose, volte para casa imediatamente. Vá descansar.
- Não quero - responde a loira - prefiro ficar trabalhando, vai
me distrair.
Algumas horas depois o chefe nota que a loira voltou a chorar,
mais sofrido ainda. Ele vai até ela e pergunta:
- Não melhorou?
A loira explica:
- Que azar! Acabei de receber um telefonema de minha irmã. A
mãe dela também morreu.

* Preso - O motoboy está a 100 km/h na av. São José. De
repente, vai de encontro com um passarinho, não consegue
se desviar e... Pá! Pelo retrovisor, o motoboy ainda viu o bichi-
nho dando várias piruetas no asfalto até ficar estendido. Não
contendo o remorso (ecológico), ele para a moto e volta para
socorrer o bichinho. O passarinho estava lá, inconsciente, qua-
se morto.
Era tal a angústia do motoboy que ele recolhe a pequena ave,
leva-a ao veterinário. Tratada e medicada a avezinha, comprou
ele uma gaiolinha e a levou para casa, tendo o cuidado de dei-
xar um pouquinho de pão e água para o acidentado.
No dia seguinte: o passarinho recupera a consciência!
Ao despertar, vendo-se preso, cercado por grades, com o peda-
ço de pão e a vasilha de água no canto, o bicho põe as asinhas
na cabeça e grita: Meu Deus! Matei o motoqueiro!

SORRIA...
MESMO SEM ESTAR

SENDO FILMADO

SEMANA DE
12_a_18_NOVEMBRO

DE 2017

Áries 21/3 a 20/4 - Prestígio e reconhecimento serão os pontos
altos de um novo período de colheitas.
Touro 21/4 a 20/5 - Está na hora de pesar os acertos e os erros
do passado. Procure sorrir mais. Aconteça!
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Seu poder de ver longe poderá ser muito
bem aplicado em projetos sociais e coletivos.
Câncer 21/6 a 21/7 - Esteja feliz nos bastidores, descanse mais
e cuide da saúde. Revisite amores passados.
Leão 22/7 a 22/8 - Depois de um período difícil de batalhas e
remorsos, chega o tempo de comemorar a vitória.
Virgem 23/8 a 22/9 - Incremente sua vida, invista em você e
colherá o calor das pessoas que gostam de você.
Libra 23/9 a 22/10 - Sua atração por causas e grupos que lu-
tem por um mundo melhor são seu ponto forte.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Procure se ligar mais na colabora-
ção e na participação, e menos na ação individual.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Sinta-se seguro. Resguarde sua inti-
midade pelos limites do comportamento diplomático.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Momento de quebrar o ritmo co-
tidiano com atividades mais interessantes e divertidas.
Aquário 21/01 a 19/2 - Foco nas suas relações nesta primave-
ra! Elas são os tijolos de sua segurança, até material.
Peixes 20/02 a 20/03 - Quanto mais você souber se dar bem
com todo tipo de gente, melhor viverá e mais bens obterá.

HOMENAGEM  AO

?

?
? ?

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Quanto mais se enche, menor fica?
02 - Não diz coisas da boca pra fora?
03 - Quanto mais cresce, mais baixo fica?
04 - Razão do rico andar de boca calada?
05 - Onde sentimos frio num dia de calor?
06 - Jogador que desapareceu com o real?
07 - Trabalha deixando todos de boca aberta?
08 - Comprimento exato da linha do carretel?
09 - Profissão que estende a mão ao próximo?
10 - Cabo que sempre relembra a sua infância?

Perguntas Culturais
11 - Antigo nome do Suriname?
12 - Escreva 1994 em romanos?
13 - Moeda corrente no Iraque?
14 - Línguas faladas no Paraguai?
15 - Localização do osso escafóide?
16 - População atual de Minas Gerais ‘em números redondos’?
17 - Continente onde fica o Paquistão?
18 - Contração ou fusão de duas vogais?
19 - Luanda é a Capital de que país africano?
20 - Nome da energia de um corpo em movimento?

RESPOSTA - 1- O espaço; 2- Ventríloquo; 3- Rabo de animal; 4- Por-
que o silêncio vale ouro; 5- Na espinha; 6- O jogador de nome Tostão;
7- Dentista; 8- Odobro da metade; 9- Mendigo; 10- O que serve a In-
fantaria; 11- Guiana Holandesa; 12- MCMXCIV; 13- Dinar; 14- Espa-
nhol e Guarani; 15- Parte posterior do pé; 16- Dezenove milhões de
habitantes; 17- Asiático; 18- Crase; 19- Angola; 20- Energia cinética.



Ligue 193 e acione o
CORPO DE BOMBEIROS.

QUEM TÁ NA CHUVA 
É PRA SE CUIDAR.
Em caso de emergência, não espere o tempo fechar pro seu lado.

bombeiros.mg.gov.br
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Os vereadores da Câmara
Municipal de Varginha derru-
baram três vetos feitos pelo
Executivo às emendas de au-
toria do Legislativo no Proje-
to de Lei que regulamenta o
serviço de transporte coletivo
no Município.

Explicando essa tramita-
ção desde o início, em maio
deste ano, o Projeto de Lei nº
27/2017, que tem o objetivo
atualizar a legislação sobre a
prestação do serviço público
de transporte coletivo no âm-
bito da município de Vargi-
nha, deu entrada na Câmara.

Durante a tramitação do re-
ferido projeto, os vereadores
promoveram audiência públi-
ca, diligências e estudos an-
tes de colocá-lo em votação.
E para garantir a qualidade do
serviço prestado à população
e atender às solicitações dos
usuários do serviço, os verea-
dores também apresentaram
10 emendas, que foram apro-
vadas e anexadas ao Projeto.

Vereadores derrubam veto do Executivo ao
Projeto de Transporte Coletivo de Varginha

Desta forma, o projeto
emendado foi aprovado e en-
caminhado para a sanção do
Executivo. Só que, antes de
sancioná-lo, o Prefeito vetou
três emendas de autoria dos
vereadores. Duas são do pre-
sidente da Casa, vereador
Zacarias Piva, e uma do vere-
ador Cláudio Abreu.

São elas:
* Emenda nº 2/2017, que

incluiu no projeto a autoriza-
ção para transportar animal de
estimação no serviço público
de transporte coletivo, nos ter-
mos da Lei, de autoria do ve-
reador Cláudio Abreu.

* Emenda nº 4/2017, que
proíbe a subconcessão do ser-
viço pela empresa vencedora
do certame licitatório, de au-
toria do presidente Zacarias
Piva.

* Emenda modificativa
nº 08/2017, que prevê que no
julgamento da licitação serão
utilizados como critérios a

melhor oferta ao Município
para a outorga da concessão,
após a qualificação das pro-
postas técnicas e o menor va-
lor da tarifa do serviço públi-
co a ser prestado. Esta também
de autoria do presidente
Zacarias Piva.

A justificativa do Executi-
vo para vetar essas emendas é
de que seriam inconstitucio-
nais e contrárias à legislação
federal.

Os vereadores não concor-
daram com os vetos e por una-
nimidade derrubaram os dois
vetos à emenda de autoria do
presidente Zacarias Piva e,
por cinco votos favoráveis e
oito contrários ao veto, a
emenda de autoria do verea-
dor Cláudio Abreu também foi
mantida no Projeto.

O projeto de lei com todas
as emendas foi encaminhado
novamente para sanção do
Prefeito. Caso isso não ocor-
ra, o Presidente da Câmara faz
a promulgação.

O Outubro Rosa foi encerra-
do com chave de ouro na Câma-
ra Municipal de Varginha. Na
noite da segunda-feira (30/30) a
vice-presidente do Legislativo,
vereadora Zilda Silva, apresen-
tou uma Moção de Aplauso ao
grupo Café com as Poderosas.

A homenagem foi recebida
pelas voluntárias, que oferecem
um café aos pacientes e acom-
panhantes que aguardam às con-
sultas no Centro de Oncologia de
Varginha. A iniciativa começou
em maio do ano passado e, no
começo, era realizada somente
às sextas-feiras.

Com o passar do tempo e a
partir das conversas com paci-
entes foi observada a necessida-
de de se implantar o café tam-
bém às segundas-feiras.

Todo esse trabalho, realiza-
do por 11 mulheres e 2 homens,
também conta com doações de
voluntários e o apoio de funcio-
nárias do Hospital Bom Pastor,

Vereadora Zilda
Silva

homenageia
Voluntárias do

Centro de
Oncologia e

marca o
encerramento do

Outubro Rosa
que formam o Grupo das Pode-
rosas.

“O grupo Café com as Pode-
rosas não oferece somente café
aos pacientes e acompanhantes,
mas, compartilha o calor huma-
no e a alegria indispensáveis
para vencer a batalha contra o
câncer, uma vez que as próprias
voluntárias já enfrentaram pes-
soalmente essa mesma luta”, dis-
se a vereadora Zilda em seu pro-
nunciamento.

A Moção foi aprovada por
unanimidade dos vereadores,
que fizeram questão de parabe-
nizar a todos e todas que reali-
zam essa nobre missão que é
doar sem a intenção de receber
nada em troca.

O quadro da Moção foi en-
tregue às voluntárias Nilza, Pa-
trícia, Adriana, Renata, Zilda,
Simone, Eveline, Juliana, Maria
Auxiliadora, Lourdes, Vânia e
aos voluntários Walace e João
Paulo.
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Foi apresentada na Sessão Ordinária da
segunda-feira (30/10), por indicação do ve-
reador e Presidente da Câmara, Zacarias
Piva, uma Moção de Aplauso à Igreja
Evangélica Luterana do Brasil em
Varginha, em virtude da celebração dos 500
anos da Reforma Protestante.

Zacarias Piva justificou sua ação e con-
tou parte da história, dizendo da jornada
que deixou pegadas pelo mundo inteiro,
marcas de sabedoria e coragem, ponderan-
do a reforma protestante iniciada por
Martinho Lutero no início do século XVI,
a qual era contra diversos pontos da dou-
trina da Igreja Católica Romana, propon-
do uma reforma no catolicismo.

“Assim sendo e levando em conside-
ração que a Reforma completa 500 anos
no próximo dia 31 de Outubro de 2017,
apresento, nos termos legais do Regimen-
to Interno, a presente Moção de Aplauso,
a ser encaminhada à Igreja Evangélica
Luterana do Brasil em Varginha”, justifi-
cou o vereador.

A Moção, aprovada por unanimidade
dos vereadores, foi recebida pelo Pastor
Arnaldo Hoffmann Filho que, no uso da
palavra, agradeceu a homenagem.

O Movimento
Em meados de 1517, muitos cristãos

se sentiam desorientados e desamparados,
pois, acreditavam que a Igreja Católica se
preocupava mais com questões políticas e

Câmara de Varginha presta
homenagem aos 500 Anos da

Reforma Protestante

temporais do que com questões espirituais.
Diante disso, uma parte dos europeus aca-
bou se afastando da Igreja católica, em bus-
ca de novas formas de religiosidade.

Então, Lutero, um teólogo muito res-
peitado que abandona o catolicismo e fun-
da o Luteranismo, tem um papel fundamen-
tal nesse processo de transformação religi-
osa. Ele foi responsável por traduzir a Bí-
blia para o alemão, ajudando assim a alfa-
betizar muitos fiéis. Antes, nem o baixo
clero tinha acesso aos textos sagrados.

Lutero denunciou a venda de indulgên-
cias porque acreditava que somente Deus
poderia perdoar o pecador; era um homem
a frente de seu tempo e por isso foi influ-
enciado pelos filósofos iluministas. Defen-
dia que cada homem poderia ler e interpre-
tar a Bíblia de acordo com sua consciên-
cia. O Luteranismo atraiu pessoas de todas
as classes porque parecia uma igreja mais
simples e próxima à comunidade.

Os 500 anos da Reforma Protestante,
comemorados em 2017 marcam a primeira
vez que a Igreja Católica participa oficial-
mente das celebrações de aniversário da re-
volução de Martinho Lutero.

A reaproximação faz parte de um am-
plo movimento do Papa Francisco em de-
fesa da união entre os cristãos, principal-
mente por conta das perseguições por par-
te do jihadismo islâmico na África e no
Oriente Médio.

O vereador Leonardo
Ciacci (PP) apresentou uma
indicação solicitando a ade-
quação da rede pluvial da ave-
nida Murilo Paiva, no Parque
Mariela. O pedido, apresenta-
do na Câmara Municipal de
Varginha, foi encaminhado ao
Prefeito e à Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais -
Copasa.

A indicação atende às rei-
vindicações dos moradores e
comerciantes da avenida, que

Vereador Leonardo Ciacci
pede melhorias na rede

pluvial do Parque Mariela
relataram que a tubulação não
suporta a vazão da água, es-
pecialmente durante as chuvas
fortes, mesmo com os peque-
nos reparos que têm sido fei-
tos.

Segundo o vereador, a ave-
nida Murilo Paiva dá acesso a
vários bairros, a um hospital
e, futuramente, será a princi-
pal forma de acesso à nova
sede do Fórum da cidade, au-
mentando ainda mais o fluxo
de veículos e pedestres no lo-

cal. “Essa situação tem dani-
ficado toda a estrutura do as-
falto, causando muito transtor-
no a todos que passam pela
via, além de colocar em peri-
go a vida de pedestres e mo-
toristas, devido ao elevado ris-
co de acidentes de trânsito
durante os períodos chuvo-
sos”, disse o vereador, contan-
do com o apoio da Adminis-
tração Municipal, visando a
segurança e bem-estar dos
munícipes.

O vereador Carlúcio Me-
cânico apresentou uma indica-
ção, na Câmara Municipal de
Varginha, solicitando a im-
plantação de faixas elevadas
de pedestres em toda a exten-
são da Avenida Ieda Carvalho
Silva, especialmente em fren-
te à Escola Municipal Profes-
sora Maria Aparecida de
Abreu, no bairro Damasco.

A reivindicação tem o ob-
jetivo de atender ao pedido de
pais, alunos, professores e mo-
radores do referido bairro, que

Vereador Carlúcio Mecânico
pede faixa elevada em
avenida do Damasco

solicitam a organização do
trânsito local, especialmente
nas proximidades da referida
instituição de ensino.

Segundo Carlúcio Mecâni-
co, a iniciativa também con-
tribuirá com a segurança de
pessoas com deficiência e mo-
bilidade reduzida, uma vez
que a faixa elevada nivela a
rua com o passeio.

“Essa medida irá aumentar
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
vereador, solicitando uma
atenção especial do Prefeito e
Secretários.

O vereador Carlos Costa
apresentou requerimento, na
Câmara Municipal de Vargi-
nha, solicitando ao Prefeito, à
Secretaria de Educação e à
Secretaria de Obras e Servi-
ços Urbanos informações a
respeito da Escola Municipal
José Alencar Reis, localizada
na Fazenda Vista Alegre.

Dentre os esclarecimentos
solicitados, o vereador quer
saber por qual motivo o ôni-
bus que busca os alunos pas-
sa tão cedo, o que ocasiona a
falta de água na escola e se é
verdade que ela fechará em
2018.

Pais e alunos procuraram

Vereador Carlos Costa
solicita informações sobre

transporte e possível
fechamento de Escola Rural

o vereador reclamando do ho-
rário que o transporte escolar
passa para levar as crianças
para a escola.

“Segundo as informações,
alunos de cinco e seis anos
precisam acordar às 4h da
manhã para embarcar no ôni-
bus às 5h.

Além do perigo ao cami-
nhar por estradas rurais no
escuro, elas enfrentam perío-
dos de chuva e o frio”, decla-
rou Carlos Costa, que também
recebeu informações de que,
na Escola José de Alencar
Reis, a falta de água durou
quase 30 dias nos últimos
meses.

O vereador também foi
avisado que a escola fechará
no próximo ano, o que preo-
cupa os pais dos alunos que
ainda não sabem qual será o
futuro escolar dos filhos.

“Confesso que estou sur-
preso com esta informação,
pois, todos nós sabemos que
a educação é prioritária no de-
senvolvimento de uma cidade,
de um estado, de uma nação e
que o maior patrimônio é a sua
população. Estou aguardando
o retorno, dentro dos prazos
legais, para que possamos to-
mar uma providência quanto
às situações apresentadas”,
disse o vereador.

O vereador Pastor
Fausto apresentou uma in-
dicação, na Câmara Muni-
cipal de Varginha, solicitan-
do que seja realizada a ins-
talação de um abrigo no
ponto de ônibus localizado
na Avenida Dr. Modena,
próximo ao número 870, e
a melhoria da sinalização da
referida parada de ônibus.

A Avenida Dr. Modena é
uma importante via da ci-

Vereador Pastor Fausto
solicita construção de abrigo
de ônibus na Av. Dr. Módena

dade de Varginha que pos-
sui diversas paradas de
transporte coletivo.

Porém, segundo infor-
mações do vereador, a falta
de sinalização e estrutura
dificulta o acesso dos cida-
dãos ao referido ponto de
ônibus que é bastante mo-
vimentado.

“A instalação do abrigo
e a melhoria da sinalização
ampliarão a visibilidade

dessa parada de transporte
público e oferecerão o mí-
nimo de conforto aos muní-
cipes que utilizam diaria-
mente o referido ponto de
ônibus e que poderão aguar-
dar pelo transporte protegi-
dos das chuvas, dos ventos
e do sol intenso”, afirmou
Pastor Fausto.

O vereador Zué do Espor-
te apresentou uma indicação,
na Câmara Municipal de
Varginha, solicitando que se-
jam tomadas as providênci-
as para aumentar o número
de farmácias de plantão em
Varginha.

O pedido atende às soli-
citações dos munícipes que
procuraram o vereador, rela-
tando que estão com dificul-

Vereador Zué do Esporte pede
providências para que mais

Fermácias fiquem de Plantão
dades de comprar medica-
mentos durante a madruga-
da, domingos e feriados.

De acordo com o verea-
dor, a população que mora
em bairros afastados tem
tido dificuldades para encon-
trar farmácias de plantão,
pois, poucos estabelecimen-
tos permanecem abertos e
muitos deles estão localiza-
dos no centro.

Para Zué, o ideal seria
que cada bairro tivesse uma
farmácia de plantão, para as-

segurar o acesso rápido aos
medicamentos.

“Além do que foi dito
pela população, é importan-
te destacar que essa situação
tem sobrecarregado os Pron-
tos Atendimentos, porque as
pessoas não encontram far-
mácias à disposição, nem
mesmo para os procedimen-
tos mais simples, como a
aquisição de medicamentos
durante a madrugada, o que
reforça a importância desse
pedido”, disse Zué.

Estarão abertas, a partir do
dia 20/11, as inscrições para
a nova etapa do Projeto Cemig
Troca Seu Motor, quando con-
sumidores que utilizam em
suas atividades motores elétri-
cos antigos terão uma nova
oportunidade para receber um
bônus de até 40% na substi-
tuição por outros mais efici-
entes.

As propostas poderão con-
ter mais de um motor, desde
que a soma das potências de
todos os motores não ultrapas-
se 2.000 CVs (cavalos-vapor)
por cliente.

Cemig incentiva substituição
de motores elétricos antigos
por outros mais eficientes

Segundo o gerente de Efi-
ciência Energética da Cemig,
Ronaldo Lucas Queiroz, o
objetivo é tirar de circulação
os motores elétricos antigos,
que têm alto consumo energé-
tico, e substitui-los por equi-
pamentos mais modernos e
eficientes.

Além disso, a iniciativa
fomenta a cultura da eficiên-
cia energética e a preservação
do meio ambiente ao promo-
ver a redução da demanda por
energia.

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 des-
sas etapas, a empresa analisa-
rá os pedidos e poderá ressar-
cir os clientes.

As inscrições para o Cemig
Troca Seu Motor, integrante
do Programa Eficiência Ener-
gética da companhia, se encer-
ram em 30 de abril do próxi-
mo ano ou até o esgotamento
dos recursos.

Para consultar o regula-
mento e outras informações,
acesse o site
www.cemigtrocaseumotor.com.br
a partir do dia 20/11.
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Na semana, entre os dias
2 e 4 de novembro, a Secre-
taria de Estado de Turismo
de Minas Gerais (Setur-
MG), por meio do Observa-
tório do Turismo de Minas
Gerais, realizou o II Semi-
nário Mineiro de Pesquisa
e Inovação em Turismo
(SEMPIT), em Belo Hori-
zonte.

O seminário aconteceu
com o apoio da Codemig,
Sebrae-MG e Belotur, du-
rante a Feira Internacional
de Negócios Inovação e
Tecnologia - FINIT, a mai-
or feira de inovação da
América Latina, no Expo-
minas.

Novas tecnologias para
a experiência do turista,
destinos turísticos inteli-
gentes e inovação em turis-
mo ganharam destaque en-
tre os participantes. A aber-
tura do SEMPIT contou
com a mesa temática sobre
destinos turísticos inteli-
gentes, com a presença do
Representante do Ministé-
rio do Turismo (MTur),
Ítalo Mendes, e do Superin-
tendente de Políticas de Tu-
rismo da Setur, Rafael Oli-
veira.

Na parte da tarde, hou-
ve apresentações de artigos
de pesquisas na sessão
temática sobre “E-turismo,
Destinos Inteligentes e
TICs”.

No segundo dia de se-
minário, no período da ma-
nhã, artigos com o tema
“Planejamento e gestão de
destinos, organizações,
atrativos e eventos turísti-
cos” foram apresentados. Já
na parte da tarde, a palestra
magna “Blockchain: Novas
Tecnologias para a melhoria

Seminário Mineiro de Pesquisa e Inovação em Turismo
(SEMPIT) ganha destaque na Feira Internacional de

Negócios Inovação e Tecnologia (FINIT)

da experiência do turista”,
foi ministrada por Chelsea
Ferriday, da empresa
Loyyal, pioneira mundial
nesse tipo de inovação, no
palco principal da FINI.

A palestra possibilitou
ao público presente conhe-
cer um pouco mais da tec-
nologia blockchain e sua
importância para o turismo,
com a possibilidade de fa-
cilitar transações mais segu-
ras de informação e servi-
ços.

Além disso, Chelsea
apresentou o caso de suces-
so da empresa em Dubai,
onde os turistas contam
com um programa de fide-
lidade digital que permite
uma maior interação entre
os visitantes e fornecedores
da cadeia turística local.

Já no terceiro e último
dia, foram apresentados ca-
sos de sucesso em políticas
públicas de turismo. Ana
Caldeira (Turismo de Por-
tugal) apresentou as políti-
cas de fomento à inovação
no País a partir do projeto
Turismo 4.0, premiado pela
Organização Mundial de
Turismo (OMT) como boa
prática de gestão. Já Matías
Belacin (Observatório de
Turismo de Buenos Aires)
apresentou o sistema inte-

grado de coleta de dados
utilizado na capital Argen-
tina com o intuito de moni-
torar informações que au-
xiliem na tomada de deci-
são do setor público.

No encerramento do
evento foi escolhido pela
comissão organizadora o
melhor artigo acadêmico
apresentado durante o Se-
minário.

“O evento contou com
participantes de todas as
regiões do País, represen-
tantes da cadeia produtiva
do turismo do Estado, além
de pesquisadores de diver-
sas instituições, possibili-
tando um intercâmbio mui-
to rico de conhecimento e
informação entre todos os
interessados.

O SEMPIT se consoli-
dou como o principal espa-
ço de discussão sobre turis-
mo e inovação no País e
acreditamos que os resulta-
dos do evento possibilita-
rão a criação de projetos em
parceria entre Minas Gerais
e as demais instituições,
além de ser o pontapé ini-
cial para a criação da Rede
Nacional de Observatórios
de Turismo”, comenta o
Superintendente de Políti-
cas de Turismo da Setur,
Rafael Oliveira.

Em Reunião Ordinária
da Associação dos Vereado-
res e Câmaras Municipais
do Sul de Minas – Avemag
- realizada na sexta-feira
(27/10), em Cristina, o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Varginha e presiden-
te da Avemag, Zacarias
Piva, abordou três impor-
tantes temas que têm sido
muito discutidos pelos Le-
gislativos da região.

Um deles é a questão do
contrato com a Copasa e a
criação da Lei Piva, que
permitiu ao Município de
Varginha receber, por meio
de um Fundo, cerca de R$
65 milhões da concessioná-
ria. Valor que terá que ser
investido em serviços de sa-
neamento básico.

“Percebemos a insatis-
fação dos vereadores da re-
gião com a prestação de ser-
viços nas áreas de abasteci-
mento de água e de sanea-
mento básico. O que fize-
mos em Varginha, ao criar
a emenda que permitiu a
criação do Fundo Munici-
pal de Saneamento Básico,
tem sido amplamente divul-
gado pela região e temos
virado referência neste as-
sunto. Ficamos satisfeitos
em perceber que uma atitu-
de local tenha tomado uma
proporção tão grande”, ex-
plica Zacarias Piva.

Outro assunto impor-
tante tratado na reunião foi
o funcionamento do Centro
de Oncologia de Varginha.
Recentemente foi até inter-
rompido o atendimento a
novos pacientes  dos muni-
cípios credenciados,  man-
tendo apenas a admissão de
novos pacientes de Vargi-
nha, por uns dias.

O atendimento voltou à
normalidade depois que o

Iniciativas do Legislativo de
Varginha são compartilhadas

com vereadores do Sul de Minas

Governo do Estado repas-
sou uma verba e prometeu
quitar outras despesas.

“O Centro Oncológico
atende pacientes de mais de
170 cidades da região, rea-
lizando um trabalho exem-
plar e salvando muitas vi-
das. Sabemos que os custos
para tratamentos nessa área
são altíssimos e é necessá-
rio vir ajuda de todos os la-
dos. Somente com verbas
de Varginha é impossível
mantê-lo funcionando. Por
isso, conclamo aos nobres
colegas que nos ajude, co-
brem dos prefeitos, dos de-
putados, Governador e até
do Presidente mais verbas
para a Oncologia do Hospi-
tal Bom Pastor. É um caso
urgente e que deve ter nos-
so maior empenho, pois,
estamos falando de salvar
vidas”, pediu Zacarias.

Ainda na área da Saúde,
uma iniciativa que tem re-
percutido muito bem pelo
Estado e que foi tema de
muitas perguntas na reunião
da Avemag, foi a economia
da Câmara de Varginha, que
abriu mão de mais de R$ 2,5
milhões em seu orçamento
e solicitou ao Executivo que
ajudasse o Hospital Regio-
nal do Sul de Minas e o
Centro de Oncologia do
Hospital Bom Pastor.

“Recebemos muitos ve-

Presidente Zacarias Piva (centro) quando em conversa com
os vereadores presentes na 97ª Reunião Ordinária da Avemag

readores de outras cidades
em Varginha nos perguntan-
do como foi que fizemos
isso. A resposta é uma só:
prioridade. A prioridade dos
vereadores de Varginha é
auxiliar no que for necessá-
rio para que os cidadãos te-
nham uma cidade melhor
para se viver.

Dessa forma, vendo
como a Saúde precisa de
recursos e que é possível
economizarmos, a Câmara
reduziu seu orçamento duas
vezes, permitindo que a
Prefeitura pudesse auxiliar
essas importantes institui-
ções e melhorar o atendi-
mento aos nossos pacien-
tes”, disse Piva.

Todos os presentes fica-
ram entusiasmados com as
iniciativas realizadas pelo
Legislativo de Varginha e
demonstraram muito inte-
resse em levar para suas ci-
dades essas ações. Interes-
se esse muito elogiado pelo
presidente da Avemag.

“Precisamos fortalecer
o associativismo e utilizar
desse nosso tempo na
Avemag para somar. Todas
as boas ideias que tivermos,
vamos compartilhar e, des-
sa forma, deixar o Sul de
Minas no topo das regiões
mais importantes do Bra-
sil”, concluiu Zacarias.

O vereador Dudu Ottoni
(PTB) vem acompanhando
seu pedido feito para a insta-
lação de um Núcleo da Secre-
taria Municipal de Esportes -
Semel - no bairro Santana. O
pedido foi feito por duas ve-
zes na Câmara Municipal de
Varginha. Uma vez por meio
de indicação e outra vez por
requerimento, onde solicitou
ao Prefeito, aos secretários de
Governo e Esportes informa-
ções a respeito da previsão das
obras, quais projetos serão
desenvolvidos no local e se há
previsão orçamentária para a
reforma das quadras, banhei-
ros e vestiários do Centro So-
cial Urbano, localizado no
bairro.

De acordo com Dudu, a

Vereador Dudu Ottoni
continua cobrando a

instalação de Núcleo da
SEMEL no Centro Social

do Santana
iniciativa é muito necessária,
porque atende aos jovens de
outros bairros da região, como
Sion, São Francisco e Nossa
Senhora Aparecida, que care-
cem de equipamentos adequa-
dos para a prática de esportes
e lazer.

Em resposta ao requeri-
mento, o Secretário Municipal
de Governo informou que ape-
sar dos esforços para viabi-
lizar as atividades da Semel no
Centro Social Urbano, isso
ainda não foi possível, tendo
em vista a atual estrutura de
pessoal da Secretaria de Es-
portes.

O pedido de contratação de
novos técnicos desportivos,
através de concurso público,
já foi feito, o que possibilita-

rá a ampliação das atividades
oferecidas pela Semel aos de-
mais bairros de Varginha.

Quanto às reformas do
Centro Social Urbano, o Se-
cretário disse que não devem
demorar, pois, a realização de
melhorias no local já consta
na programação da Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos.

Dudu Ottoni disse que
continuará acompanhando os
procedimentos tomados pela
Administração Municipal,
com o objetivo de atender aos
pais que o procuraram solici-
tando um espaço e a manuten-
ção de atividades que visem o
lazer e o desenvolvimento
saudável dos filhos que mo-
ram e residem no entorno do
bairro Santana.

O Comitê Gestor da
Identificação Civil Nacio-
nal (ICN), criado pela Lei
n. 13.444/2017 e formado
por representantes do TSE,
dos Poderes Executivo e
Legislativo e do Conselho
Nacional de Justiça publi-
cou no dia de hoje, 6/11/
2017, a Resolução nº  2 de
24/10/2017, que recomen-
da a adoção do número de
inscrição do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF)
como número público de
identificação nacional do
cidadão.

A partir de uma forte
integração entre os regis-
tros que compõem a base
do Cadastro de Pessoa Fí-
sica, gerida pela Secretaria

CPF será o número
público de identificação

Nacional do cidadão
Mudança foi recomendada em Resolução do Comitê que reúne TSE

Poderes Executivo e Legislativo e Conselho Nacional de Justiça
da Receita Federal, com os
registros da base de dados
da ICN (Identificação Ci-
vil Nacional), gerida pelo
Tribunal Superior Eleito-
ral, cada número de CPF
que identifica um cidadão
estará vinculado aos res-
pectivos dados biomé-
tricos dessa pessoa, o que
garantirá a unicidade dos
registros, bem como a
identificação inequívoca
do cidadão.

A Resolução foi aprova-
da por unanimidade dos
membros do Comitê, de-
monstrando o firme enten-
dimento existente entre os
órgãos responsáveis pelo
projeto, na busca por resul-
tados mais rápidos para a

sociedade.
O uso do CPF para

identificar o cidadão bra-
sileiro representa uma
medida com menor custo
para os cidadãos, empresas
e órgãos públicos, e que
vai propiciar a simplifica-
ção e a ampliação no aces-
so a diversos serviços pú-
blicos.

O Comitê Gestor do
ICN (Identificação Civil
Nacional) já iniciou o de-
bate com os órgãos estadu-
ais de identificação Civil
para definição dos padrões
técnicos de inter-
operabilidade da base
biométrica e geração do
CPF para emissão dos do-
cumentos de identidade.


