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A TV VARGINHA teve
38.713 visualizações
2 a 12 de Outubro de 2017

Como não falar do prefeito Antonio Silva!
Está ai nas nossas páginas algumas das inúmeras

realizações da sua atual Administração. Queiram ou
não, o seu punho firme, o seu planejamento determi-
nado e a sua retidão no trato da coisa pública, em todas
as suas administrações, sempre conduzem com sereni-
dade os destinos da cidade e município de Varginha e
de seu povo. Em 2018 não será diferente!

Também como não falar do presidente da Câma-
ra, vereador Leonardo Ciacci!

Sempre dinâmico, experiente e seguro na condução
dos trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores de
Varginha - o que lhe proporcionou suas reeleições à
Câmara e em especial as diversas vezes que assumiu a
Presidência do Legislativo. Sob sua Presidência 2018

também não será diferen-
te!

Assim, com Antonio
Silva prefeito e Leonardo
Ciacci presidente, os Po-
deres Executivo e Legisla-
tivo continuarão harmôni-
cos, tal qual se verificou
em 2017 com o vereador
Zacarias Piva na Presi-
dência da Câmara.

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

O prefeito Antônio Silva reuniu-se com os secre-
tários de Turismo, Barry Charles, de Habitação e De-
senvolvimento Social, Francisco Graça de Moura, e
representantes da Guarda Civil Municipal e da Polí-
cia Militar para tratar de assuntos relacionados a se-
gurança no Terminal Rodoviário de Varginha. Parti-
cipou ainda da reunião o vice-prefeito Vérdi Melo.

De acordo com o secretário de Turismo Barry
Charles, ficou acertada a atuação mais intensificada
da Policia Militar e Guarda Municipal e a Sehad con-
tinuará com os programas existentes, destinando os

 Reunião trata da segurança no
Terminal Rodoviário de Varginha

moradores de rua para locais específicos.
Foi ainda formado um grupo de whats “ Rodoviá-

ria Protegida”, onde participam integrantes da Polí-
cia Militar, Guarda Civil Municipal, Setec e Sehad
para facilitar a comunicação e resolução dos proble-
mas.

“Além disso a Secretaria de Turismo e Comércio
vai fechar o fundo e laterais do Terminal Rodoviário
com telas”, explicou Barry que considerou a reunião
muito produtiva, com todos empenhados em melho-
rar a segurança na Rodoviária.
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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
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Prefeito Antonio Silva
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O governo Federal lançou na segunda-feira (5/01/2018) o
projeto-piloto para o DNI (Documento Nacional de Identifica-
ção), um documento que pretende integrar diversos registros
utilizados pelo cidadão, como o CPF (Cadastro de Pessoa Físi-
ca) e o título de Eleitor. A previsão do governo é que o docu-
mento, que poderá ser exibido por meio de smartphones, este-
ja disponível ao cidadão a partir de julho deste ano.

O secretário de Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Marcelo Pagotti, disse que, na medida em que
os convênios com os Estados forem intensificados, a tendên-
cia é que o DNI também apresente os números do RG de cada
cidadão.

O DNI utiliza, inicialmente, a base de dados do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) que fez o cadastro biométrico (im-
pressões digitais) de aproximadamente 75 milhões de eleito-
res. Durante a fase de testes, 2.000 pessoas (principalmente
técnicos do TSE e do governo Federal) já puderam emitir seus
documentos.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TSE,
Giuseppe Janino, a ideia é que após os testes nas duas entida-
des, o documento possa ser disponibilizado. "Uma vez testado
e consolidado o processo, verificando os níveis de segurança,
estamos prevendo com o comitê gestor do DNI implementar,
colocar à disposição da população em julho deste ano", afir-
mou.

Quando estiver em pleno funcionamento, o documento po-
derá ser emitido via smartphones que utilizam sistema
operacional Android ou IOS.

Para emitir o documento, as pessoas que já tiveram suas
biometrias cadastradas junto ao TSE deverão baixar o aplicativo
do DNI em seus smartphones, fazer um pré-cadastro e validar
seus dados junto a um ponto de atendimento. Inicialmente, os
pontos de atendimento válidos são os da Justiça Eleitoral.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no pri-
meiro momento, aproximadamente cerca de 2.000 servidores
do TSE e do Ministério do Planejamento poderão fazer
download do aplicativo do documento que, posteriormente, será
ampliado para uso dos demais servidores da Justiça Eleitoral e
gradativamente para a população. O DNI somente poderá ser
baixado pelo cidadão uma única vez e em um só dispositivo
móvel, por questão de segurança. Somente poderá baixar o
aplicativo e ter acesso digital ao DNI quem já fez o
cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.

Os técnicos do governo explicam que as pessoas que ainda
não fizeram o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral ou que
não estão em idade eleitoral também poderão ter acesso ao
DNI. A meta é que, além de convênios com os Estados, o go-
verno também faça parcerias com empresas privadas que te-
nham capacidade para fazer o registro biométrico e repassar
os dados à base Nacional.

Urna eletrônica - Durante cerimônia de lançamento do DNI,
o presidente do TSE, Gilmar Mendes, destacou a importância
da urna eletrônica para as eleições no Brasil, disse que ela é
um importante modelo "de sucesso" e ressaltou que a biometria
que a Justiça Eleitoral está efetuando era uma demanda antiga
e necessária. "Tínhamos uma vulnerabilidade que era a ques-
tão de identificação", afirmou.

Gilmar Mendes citou o caso de um cidadão de Goiás que
tinha diversos títulos de eleitor. "Esse cidadão tinha 52 títulos
eleitorais e não usava títulos para votar, mas para outras práti-
cas, crimes comuns", afirmou. Segundo Gilmar, certamente essa
situação ocorre com a carteira de Identidade.

De acordo com Janino, o governo pretende ampliar a rede
de cadastro e de validação dos pontos biométricos. A princí-
pio, a PF (Polícia Federal) e o Denatran (Departamento Naci-
onal de Trânsito) também repassarão os dados biométricos das
pessoas que tiraram passaporte ou CNH (Carteira Nacional de
Habilitação). "A ideia é termos um enorme banco de dados
que será abastecido e ampliado à medida em que houver mais
convênios", disse Janino.

Além da PF e do Denatran, o governo Federal também já
firmou convênio com os institutos de identificação de alguns
Estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro.

Brasil deve ter
documento de

identidade unificado
a partir de julho

"C O N V I D A"
Curso de Rotinas Trabalhistas e Previdenciárias com

foco na Reforma Trabalhista. OBJETIVO: Orientar, atu-
alizar e capacitar os Profissionais da área de Departamento
Pessoal, Contábil, Consultoria e demais profissionais en-
volvidos. PÚBLICO ALVO: Contabilistas, Empresários,
Sindicalistas, Estudantes e demais profissionais interessa-
dos na área.

PALESTRANTE / Consultor / Instrutor Dr. Elizeu
Domingues Gomes: Advogado Trabalhista, Instrutor de Cur-
sos do CRCMG, SENAC e de Empresas Privadas, atuou
vários anos como Consultor Trabalhista do grupo IOB e da
Informare Consultoria.

CONTEÚDO: 1) Tempo à disposição do empregador,
2) Sócio retirante, 3) Prescrição, 4) Empregados não
registrados, 5) Horas in tinere, 6) Jornada de trabalho em
tempo parcial, 7) Horas extras e o banco de horas, 8) Com-
pensação de horas, 9) Jornada 12 x 36; 10) Prorrogação por
motivo de força maior, 11) Intervalo na jornada de traba-
lho, 12) Teletrabalho, 13) Férias, 14) Período de descanso
da mulher, 15) Empregadas gestantes e lactantes em ativi-
dades insalubres, 16) Contratação de autônomo, 17) Con-
trato intermitente, 18) Sucessão empresarial, 19) Vestimenta
no ambiente laboral, 20) Remuneração, 21)  Gorjeta, 22)
Parcelas não consideradas salário, 23) Isonomia salarial,
24) Alteração em contrato de trabalho, 25) Homologação
do contrato de trabalho, 26) Extinção por justa causa, 27)
Extinção por acordo entre empregador e empregado, 28)
Cláusula compromissória de arbitragem, 29) Comissão de
representantes dos empregados, 30) Contribuição sindical
dos empregados, 31) Contribuição sindical dos profissio-
nais liberais  e patronal, 32) Objeto ilícito em negociação
coletiva, 33)  Convenções e acordos coletivos, 34) Benefí-
cios da justiça gratuita, 35) Empregados que no somatório
de remunerações auferidas de um ou mais empregadores
no mês receberem remuneração inferior ao salário mínimo.

PROGRAMAÇÃO: Data: 19 de março de 2018 - Horá-
rio: das 08h30 às 17h30min - Intervalo: das 11h30 às 13h00
- Carga horária de  7 horas. - Local do curso: IPECONT, na
Rua Profª. Elisa Carvalho, 180, Vila Pinto II - Sindicato
dos Contabilistas de Varginha - Telefone: (35) 3221-1131

Já são quarenta e oito anos de histórias desde a primeira
edição do Festival Nacional da Canção, que é responsável por
abrir portas para músicos e compositores de todo o País, além
de contar com a participação de artistas já consagrados. Este
ano as inscrições já estão abertas para todos que desejam ins-
crever suas músicas no evento que é considerado o maior fes-
tival de música do País.

Os interessados em concorrer ao cobiçado Troféu Lamartine
Babo devem fazer a inscrição até o dia 4 de junho por meio do
site do Fenac (www.festivalnacionaldacancao.com.br) ou pe-
los Correios. O endereço para a postagem e mais informações
sobre o evento também poderão ser encontrados no site do
festival.

De todas as músicas inscritas apenas 120 serão selecionadas
para as etapas classificatórias que vão começar no dia 27 de
julho. Este ano, a primeira cidade a receber o festival é São
Lourenço, no circuito das Águas (27 e 28/7), logo em seguida
o evento segue para Extrema (3 e 4/08), São Tomé das Letras
(10 e 11/08), Coqueiral (17 e 18/8), Guapé (24 e 25/08) e
Nepomuceno (31/08 e 01/09). A grande final do festival acon-
tecerá em Boa Esperança nos dias 6, 7 e 8 de setembro.

O Fenac leva a boa música brasileira, além de muita diver-
são para as cidades do Sul de Minas desde 1971. Esse ano não
será diferente, muita música de qualidade e grandes talentos
estão sendo esperados no festival que vai distribuir cerca de
228 mil reais em prêmios.

FESTIVAL NACIONAL
DA CANÇÃO ABRE

INSCRIÇÕES PARA A
48º EDIÇÃO

Dentro do princípio da eficiência e com todo apoio do
secretário professor Francisco Graça de Moura, a equipe
do cadastro único investiu na modernização do sistema.
Novas inclusões e atualizações cadastrais que levavam
até 60 dias devido a grande demanda e principalmente
por ser usado o Cadastro Manual, agora levam no máxi-
mo até 24 horas no caso de novos cadastros.

Quando se trata de atualização cadastral o mesmo é
concluído na hora, o que permite que o beneficiário já
tenha sua demanda atendida de imediato como no caso da
tarifa social. Agora, todo o atendimento é digitalizado na
entrevista, evitando a longa espera da validação sistêmica
do cadastro.

“Além disso ampliamos o horário de atendimento de
segunda a quinta, das 7h30 às 16h30. As sextas feiras es-
tarão reservadas para o cadastro único itinerante onde a
equipe irá se deslocar direto nos locais de maior
vulnerabilidade para preenchimento cadastral in loco”,
informa o gestor do Cadastro Único e programa Bolsa
Família em Varginha, Rodrigo Olegário da Silva.

Mais informações: 3690-2109

Novo e moderno
atendimento no

Cadastro Único da
Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da
Secretaria Municipal Saúde, comunica que

recebeu nesta quinta-feira, 08, da
Fundação Ezequiel, Dias - Funed, o

resultado dos dois primatas encontrados
mortos no bairro Centenário, que deu

negativo para Febre Amarela.

Comunicado da
Prefeitura de Varginha
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SEHAD atende
1.471 famílias nos
residenciais Novo

Tempo, Carvalhos e
Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
(Sehad), a Caixa Econômica Federal e a Ângulo Social
deram início à execução do projeto de Desenvolvimen-
to Social dos bairros residenciais Novo Tempo, Carva-
lhos e Cruzeiro do Sul.

No dia 2 de março, às 19h30, no espaço interno de
eventos e atividades do Centro Municipal de Educação
Infantil (Cemei) do Novo Tempo, com três telões insta-
lados no local, haverá uma ampla exposição para as co-
munidades dos três residenciais, sobre os benefícios so-
ciais que o projeto trará para a melhoria da qualidade
de vida das 1.471 famílias, dos 5.000 habitantes, resi-
dentes nos referidos residenciais.

Estratégias operacionais

No dia 7 de fevereiro, na sala de reuniões da Sehad,
com a presença do prefeito Antônio Silva e sob a coor-
denação do secretário Francisco Graça de Moura, reu-
niram-se a Técnica Social e Coordenadora da Assistên-
cia Social da Gerência Habitacional Regional de Habi-
tação da Caixa Econômica Federal de Poços de Caldas,
Ana Cecília de Sousa Cardoso do Vale; o sociólogo
Gabriel Drumond e a Assistente Social Marina Barbosa
de Araújo, respectivamente Diretora de Projetos e As-
sessora Técnica da Ângulo Social, empresa vencedora
da licitação para execução do Projeto Técnico-Social
(PTS); e a Equipe Técnica do Gabinete de Gestão da
SEHAD, composta pelos Assistentes Sociais Jaci
Domingueti Jr., Kênia Gomes e Thais Mendes Pereira,
pelo Educador e Ambientalista Rodrigo Naves e pelo
Bacharel em Administração de Empresas Carlos Eduar-
do Silva.

A finalidade básica da reunião foi integrar as estraté-
gias operacionais, sistematizar as informações, estabe-
lecer os mecanismos de integração das ações na execu-
ção do cronograma físico-financeiro e definir as fun-
ções e atribuições dos parceiros incumbidos da execu-
ção do PROJETO TÉCNICO-SOCIAL e do PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL
que serão implementados no âmbito territorial dos três
residenciais, cujos objetivos basilares são libertar a po-
pulação dos elevados índices de vulnerabilidade social
e de risco social, das desigualdades sociais, da exclusão
social e econômica, das matrizes e raizes da violência e
da marginalidade, tendo em vista resgatar a qualidade
de vida dos 5.000  habitantes dos Residenciais Carva-
lhos, Cruzeiro do Sul e Novo tempo.

Depois da reunião todos os participantes seguiram
para o Residencial Novo Tempo, oportunidade em que
conheceram o CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTI-
VA, equipamento social no qual serão centralizadas to-
das as ações gerenciais, técnicas e operacionais dos pro-
jetos de inclusão produtiva, de educação para o
empreendedorismo, de emponderamento da comunica-
ção e de geração de acessos e oportunidades.

Ocorreu nesta manhã do dia 15/02, no salão de reu-
niões da Igreja do Mártir São Sebastião, o primeiro
encontro pedagógico/administrativo com as diretoras,
supervisoras e professores das escolas rurais do mu-
nicípio de Varginha.

O encontro contou com a palestra intitulada “Mo-
tivação Profissional e as Relações Interpessoais” pro-
ferida pelo ilustre Secretário do Planejamento, pro-
fessor José Manuel Magalhães Ferreira.

O planejamento é de extrema importância para or-
ganizar e elucidar as expectativas educacionais para
2018. Planejar é uma ação contida na educação por
conter características básicas para acontecer, como o
não improvisar, o pensar o futuro, assim como os ca-
minhos que possam dar um norte para que seja possí-
vel executar as ações educativas, devendo haver ava-
liação e acompanhamento das próprias ações, onde
desta forma o planejar e avaliar andam de mãos da-
das, num processo contínuo voltado para buscar para
onde ir e as maneiras adequadas para se chegar lá.

Escolas do Campo
se reúnem para

Planejar o início do
ano Letivo

Na manhã da sexta-feira, 26/01, a equipe do CDCA se
reuniu com a Coach Francine Oliveira para firmar novo
contrato para capacitação dos instrutores da instituição.

No ano de 2017 o Instituto Francine Oliveira minis-
trou o Curso “Coaching de Time - com foco em Forma-
ção de Instrutores” voltado à formação e desenvolvimen-
to de profissionais que atuam na área da educação, visan-
do o desenvolvimento destes e aprimorando a sinergia e
competência para o desempenho das atividades como ti-
mes de alta performance com foco em resultados e metas.

Para a coordenadora Geral Maria Alice de Barros
Bemfica é de grande importância para o trabalho do CDCA
o investimento na capacitação dos profissionais, sobretu-
do para a formação das crianças e adolescentes vincula-
das ao projeto. “O investimento feito nas capacitações é
visível na realização das nossas atividades. Com o
feedback positivo que tivemos dos nossos instrutores, te-
mos certeza de que a continuidade deste trabalho com o
Instituto Francine Oliveira, que já conhece o ritmo do
nosso trabalho, vai agregar ainda mais valor na formação
de nossos estudantes”, afirma.

Para este ano a proposta visa dinamizar e proporcionar
momentos de construção da equipe no fazer pedagógico.
“Pensamos em um cronograma que possa atender as de-
mandas dos instrutores que trabalham nas oficinas com
diversas faixas etárias, de modo que eles possam se reco-
nhecer no trabalho e construir juntos um plano de traba-
lho que dê resultado”, ressalta a Diretora Executiva do
Instituto, Francine Oliveira.

O primeiro encontro acontecerá no dia 20 de fevereiro
com uma abertura e explanação do programa de curso que
seguirá no decorrer do ano com temas como as particula-

 CDCA investe em capacitação dos
profissionais para o ano de 2018

ridades de um bom instrutor, controle emocional e pro-
gramação neurolinguística, planejamento de aula a partir
do zero, estratégias de aprendizagem, possibilidades de
jogos e dinâmicas e painel de resultados.

Como o Presidente do CDCA Márcio Paulo Erbst res-
salta, “Este será um ano intenso de trabalho em busca do
aprimoramento das competências técnicas e emocionais
dos profissionais e acreditamos no impacto direto que isso
tem na vida de nossos jovens”.

O Instituto Francine Oliveira é representado pela dire-
tora Executiva Francine Oliveira que além de ser profes-
sora dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas é
também Coach, Jornalista e Palestrante. Uma Varginhense
que teve o início de sua história profissional como Guar-
da Mirim na cidade e após ter tido a oportunidade de con-
cluir seus estudos e buscar formação Internacional, vêm
desenvolvendo um trabalhado promissor em todo País na
busca pela formação de profissionais de excelência.

 A Prefeitura de Varginha inaugura neste mês novas Cre-
ches e Centro Educacional. Através da Secretaria Muni-
cipal de Educação, irá entregar à população duas creches
e um centro educacional. As obras serão inauguradas a
partir do dia 22 de fevereiro.

A primeira a ser entregue será o CEMEI Profª Santusa
Maria Rabêlo Resende, na Avenida Ieda Carvalho Silva,
2220, bairro Damasco. A unidade atenderá 161 crianças
entre 4 e 5 de anos. A inauguração ocorrerá no dia 22, às
9h30.

O bairro Novo Tempo também será contemplado com
uma creche. A população receberá no dia 23, às 9h00, uma
unidade capaz de atender 158 crianças, com idades entre
1 ano e meio e 5 anos.

Já o Centro Educacional Santinha Salles Gontijo, que
será inaugurado no dia 26,  funcionará na própria escola.
O local será um espaço voltado à educação em tempo in-
tegral, onde os alunos da E.M. Profª Maria Aparecida
Abreu, no contraturno, participarão de atividades como
teatro, música, reforço escolar e práticas esportivas.

Novas Creches e
Centro Educacional

As TVs:  VARGINHA    MINAS DO SUL   ELOI MENDES   DORENSE    BELO HORIZONTE
“estão no ar” as 24 horas do Dia, os 7 dias da Semana, os 365 dias do Ano

Informações: Cordete Paulo - Diretor de Jornalismo WhatsApp (35) 9.9989-6039
* Elton Reis - Diretor de Programação WhatsApp (35) 9.8422-7749
E-mail:   tvvarginha@bol.com.br    tvminasdosul@gmail.com    tvbelohorizonte@gmail.com

tveloimendes@gmail.com    tvdorense@gmail.com
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(Fernando Frazão/Agência Brasil)
Empossado Presidente do Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) para um mandato de seis meses, o ministro Luiz
Fux afirma que, nas campanhas deste ano, não haverá es-
paço para candidatos que não cumpram os requisitos esti-
pulados pela Lei da Ficha Limpa. Ele avisa que político
condenado em segunda instância não poderá concorrer
nem mesmo com uma liminar da Justiça

A gestão do senhor será de apenas seis meses. O que
vai marcar esse período?

O que pode marcar a minha gestão é manifestar, atra-
vés dos nossos julgados, o nosso ideário de uma demo-
cracia limpa, de um processo eleitoral em que sejam ba-
nidas todas as infrações. Estou preparando as eleições para
que essa festa democrática não tenha a participação de
nenhum candidato ficha-suja. Nós vamos prestigiar so-
bremodo a Lei da Ficha Limpa.

O principal candidato nas pesquisas eleitorais, o ex-
presidente Lula, tem condenação em segunda instância
e, em tese, está enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Isso
não antevê um processo eleitoral tumultuado?

Eu não quero me referir a um candidato específico,
não vou pessoalizar. Mas o ordenamento jurídico brasi-
leiro hoje é claro no sentido de que, incidindo naquelas
hipóteses (da Lei da Ficha Limpa), o candidato é inelegível.
Isso não significa dizer que o candidato pode se registrar
e ter o pedido de registro indeferido. Ele é irregistrável.
Ele não pode oferecer registro de candidatura. Essa é a
percepção que nós temos. Sabemos também que há quem
sustente que a Lei das Eleições permite uma candidatura
sub judice (com recurso judicial). A negativa do registro
pressupõe um registro. E o que nós entendemos, em um
primeiro momento, é que essas duas correntes vão balizar
a controvérsia: uma que entende que os candidatos fichas-
sujas são irregistráveis. E outra que entende que ele pode
recorrer (da negativa) do registro.

Essa pessoa não pode sequer recorrer da negativa do
registro?

Acho que ela não pode se registrar.
Mas a Lei das Eleições não admite esse tipo de can-

didatura?
Uma candidatura sub judice não pode receber esta

categorização se o político inelegível provocar a Justiça.
Esta seria uma forma de burlar a lei. Desta forma, tería-
mos o próprio candidato já inelegível provocando para
que a sua candidatura fique sub judice. Com isso, poderia
concorrer.

Qual será a orientação do TSE se um partido quiser
registrar um candidato a presidente que foi condenado
por tribunal de segunda instância?

Eu tenho que ouvir o colegiado. Essa deliberação vai
ser fruto de uma reunião do colegiado necessariamente.

Nessas eleições, as doações serão apenas de pessoas
físicas. Essa regra é garantia de que essa eleição estará
livre do caixa dois?

Eu acho que é uma garantia de que nós não veremos de
novo esse quadro que estamos assistindo hoje. Acho que
há uma questão cultural. Criou-se um clima hoje no am-
biente político e jurídico de que infrações não devem ser
cometidas, porque as consequências são gravíssimas.

O senhor se preocupa com a proliferação de laranjas
– ou seja, pequenos doadores contratados por empresas
para doar grandes quantias pulverizadas?

Não imagino, nem dou ideia para que surjam infra-
ções. Eu quero trabalhar com aquilo que está previsto na
lei. (Se isso acontecer,) vai ser descoberto. Hoje em dia,
os instrumentos de investigação e o modo de avaliação da
prova mudaram drasticamente.

O TSE regula o horário de propaganda eleitoral na
televisão, mas existe hoje um universo digital novo, que
serve tanto para difundir a imagem, como para destruir
a reputação de alguém. Como o TSE deve se portar so-
bre a internet?

Nós estamos muito cientes desse problema relativo às
fake news e nos aparelhamos para isso. Agora, tem algo
muito importante: o grande órgão auxiliar do TSE no com-
bate às fake news é a imprensa. Nós vamos aferir a veros-
similhança daquilo que se noticiou através da imprensa.
As leis e a jurisprudência numa democracia levam um
tempo de maturação. A imprensa investigativa não, ela
descobre em tempo real a prática do ilícito. Além disso,
foi criado no TSE um órgão de rastreamento das fake news,
com o Ministério Público e a Polícia Federal.

O senhor avalia que as regras para coligação parti-
dária devem ser modificadas?

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, lança o livro
Novo Código de Processo Civil Temático, na 17ª Bienal Internacional

do Livro do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Fux tira as esperanças de Lula e do PT:
“Ficha-suja não se elege nem com liminar”

Eu acho fundamental a modificação das coligações,
porque o país experimenta, na prática, o malefício dessas
coligações, especialmente com os partidos pequenos, por
conta da venda de horário político. Aquilo virou um obje-
to de comércio, de mercancia.

O senhor acha que tem muito partido no Brasil?
Acho. O Brasil viveu o drama do bipartidarismo Are-

na–MDB. Aí, anos depois, colocou na Constituição o
pluripartidarismo. Mas nunca se imaginou que isso fosse
levar à existência de 35 partidos. Haja idealismo! São 35
ideários no mesmo País?

Quantos partidos caberiam hoje no Brasil?
Na minha percepção, uns dez partidos, no máximo 15.

Eu acho que esse pluripartidarismo promiscuiu a ideia da
contribuição do partido para os ideais da nossa Repúbli-
ca, servindo de instrumento para desvios de dinheiro.

O senhor fala que há partidos pequenos que se ven-
dem, mas, nos escândalos de corrupção percebe-se que
foram os partidos grandes que se venderam, não?

Mas esses partidos grandes tinham coligações. A reali-
dade é que o partido grande distribui pouco para os parti-
dos pequenos que são coligados. Torna-se algo
inexpressivo, os partidos pequenos nem aparecem. Na
verdade, nessas negociações que vimos na Operação Lava-
Jato, só se apresentavam os representantes dos grandes
partidos. Eles não iriam permitir que os partidos menores
tivessem acesso a essas fontes (de dinheiro ilícito).

Agora, esses mesmos partidos investigados por
corrupção estão pedindo votos. O senhor acha que o elei-
tor está cansado dessa prática de corrupção e pode dar
uma resposta no voto?

Na minha concepção, o Brasil nunca mais será o que
era. Eu particularmente acredito em uma grande renova-
ção política. Depois do Mensalão e agora, depois da Lava-
Jato, a sociedade está intolerante com relação a esses atos
de improbidade, de compadrio, de desvio de dinheiro pú-
blico. A própria sociedade não aceita mais esse método
de vencer as eleições. A própria sociedade, através do voto,
vai revelar o repúdio a esse sistema, que acabou corrom-
pendo as vias democráticas.

O senhor acha que existe a possibilidade de, nesse
cenário, um aventureiro ser eleito?

Não. Eu não acredito em um aventureiro. As candida-
turas que nós imaginamos possíveis de surgir até agora
não me pareceram candidaturas de aventureiros. As op-
ções partidárias apontam para pessoas sérias, pelo menos
pessoas que têm ainda algo inexplorado no campo do des-
vio político. E eu também sou bem otimista com o
surgimento de novos valores, porque, na medida em que
você abre o campo político, novas vocações surgem.

Às vésperas da eleição, o senhor acha que é o mo-
mento de o STF rever as prisões depois de condenações
em segunda instância?

Essa é uma atribuição da presidente. Mas eu entendo
que a oscilação decisória, a oscilação de jurisprudência
desprestigia o Poder Judiciário. Por outro lado, essa deci-
são foi tomada com base em dados de direito comparado
e em dados técnicos importantes. Os tribunais superiores
não podem rever matéria de fatos e provas, só violação de
lei. Então, esses recursos imoderados que transformam
os tribunais superiores em apelação de instância reitera-
da, isso efetivamente tem de acabar, porque essa é uma
das causas da morosidade e desprestígio da Justiça que,
hoje, alcança níveis alarmantes de insatisfação. Vulgari-
zar, promiscuir a utilização dos recursos para poder pos-
tergar a execução da pena é algo hoje absolutamente ina-
ceitável. O sujeito foi acusado, respondeu o inquérito, foi
denunciado, foi sentenciado, depois entra com uma ape-
lação e é novamente condenado. Evidentemente que não
se pode operar em relação a ele a presunção de inocência.

Na prática, se um habeas corpus cai na primeira tur-
ma, a pessoa fica presa. Se cai na segunda turma, é li-
bertado. Isso é justo?

Os juizes têm sua independência jurídica. Às vezes, há
uma percepção coincidente dos membros de uma turma e
outra percepção coincidente em sentido contrário dos
membros de outra turma. Por isso, a execução da pena foi
levada ao plenário, porque havia uma dessintonia.

Mas não resolveu, porque há ministros decidindo de
acordo com a própria convicção, e não conforme a ori-
entação da maioria.

Eu acho que efetivamente não seria o ideal. Eu tenho o
bom hábito de, apesar de divergir da posição majoritária,
me submeter sempre ao colegiado.

 O valor aprovado pelo Congresso se somará ao do fun-
do público eleitoral de R$ 1,7 bi O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) autorizou os partidos políticos a usarem o Fun-
do Partidário para bancar as campanhas de seus candidato.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou os parti-
dos políticos a usarem o Fundo Partidário para bancar as
campanhas de seus candidatos nestas eleições, destaca o
jornal "O Estado de S. Paulo" na sua edição desta quarta-
feira.

Para este ano, o valor aprovado pelo Congresso é de R$
888,7 milhões, dos quais R$ 780,3 milhões oriundos de do-
tação da União. Com a decisão do TSE, esse valor se soma-
rá ao do fundo público eleitoral de R$ 1,7 bilhão, aprovado
pelo Congresso no ano passado.

O uso do Fundo Partidário nas eleições causa divergên-
cias entre os partidos. As legendas mais estruturadas queri-
am barrar o uso dos recursos sob o argumento de que seria
desleal a competição com siglas menores, que conseguem
guardar verba ao longo do ano para despejar na eleição de
seus candidatos, enquanto as siglas maiores precisam in-
vestir os valores para manter o dia a dia partidário. O secre-
tário-geral do PSDB, deputado Marcus Pestana (MG), cri-
ticou a decisão do TSE. "Os partidos médios e pequenos
saem em vantagem. Perdem MDB, PSDB e PT, que têm
uma vida partidária real", afirmou o parlamentar. A presi-
dente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), também
questionou a decisão. Ela afirma que a regra cria dificulda-
des para novos partidos. "Não acho justo, pois o fundo elei-
toral foi criado justamente para fins eleitorais e com uma
distribuição compatível com a representatividade atual de
cada partido. O Fundo Partidário se baseia numa eleição
anterior, com o objetivo de financiar as atividades partidá-
rias. Neste novo cenário representativo que se desenhou na
Casa, a permissão do uso do Fundo Partidário  vai gerar um
desequilíbrio enorme no jogo", disse.

'Poupança' A autorização do TSE agradou aos partidos
que guardaram recursos do Fundo Partidário de exercícios
anteriores para usá-los em ano eleitoral. "Eles estão fazen-
do coerência com o que foi decidido na eleição municipal
2016. Em 2016, foi permitido usar o Fundo Partidário", afir-
mou o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Ele disse ter
feito uma "poupança" do fundo para este ano, cujo valor
não quis revelar.

"Se o partido tem recursos em caixa, não vejo por que
não deva usar na eleição", afirmou o líder do MDB na Câ-
mara, deputado Baleia Rossi (SP), que comanda a maior
bancada na Casa, com 59 parlamentares.

A autorização consta de resolução aprovada pela corte
eleitoral em 18 de dezembro e publicada no início deste
mês. A medida aumenta ainda mais o poder dos dirigentes
partidários, a quem caberá definir como será a distribuição
desses recursos nas campanhas.

Normas A resolução, que define regras para arrecada-
ção, gastos e prestação de contas, reforça o veto à doação
empresarial e diz que recursos doados por pessoas jurídicas
em anos anteriores também não podem ser usados. Estabe-
lece ainda a possibilidade de candidatos financiarem 100%
da própria campanha.

O Fundo Partidário é abastecido por dinheiro público
oriundo principalmente de verbas da União, além de mul-
tas eleitorais. Os valores são repassados mensalmente para
as siglas pagarem despesas com a máquina partidária.

Do total, 5% são divididos igualmente entre as 35 legen-
das registradas no TSE e os outros 95%, de forma proporci-
onal, conforme o tamanho da bancada de cada sigla na Câ-
mara.

O uso do Fundo Partidário nas eleições deste ano, no
entanto, era uma incerteza após o Congresso aprovar o fun-
do público eleitoral, criado para compensar o fim das doa-
ções empresariais, proibidas pelo Supremo Tribunal Fede-
ral desde 2015.

"Os partidos podem aplicar nas campanhas eleitorais os
recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos
em exercícios anteriores", diz a resolução, relatada pelo mi-
nistro Luiz Fux, presidente do TSE. As informações são do
jornal "O Estado de S. Paulo"

TSE libera mais R$ 888
milhões do Fundo Partidário

para campanhas de 2018
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A Secretaria Municipal de Educação
(SEDUC) realizou o curso de capacitação
dos novos gestores das Escolas/Cemeis da
Rede Municipal, que foram eleitos no iní-

Prefeito Antonio Silva ministra Palestra
Prefeito Antonio Silva

ministra Palestra para novos
Gestores das Escolas e Cemeis
da rede Municipal de Ensino

cio deste ano e já assumiram a gestão das
escolas. Com esse curso, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação buscou preparar a
equipe gestora para um melhor desempe-

nho no trabalho administrativo e pedagó-
gico das escolas/cemeis do município de
Varginha.

A secretária de Educação, Rosana Car-
valho, fez a abertura do evento quando,
apresentou o primeiro palestrante do dia,
o prefeito Antônio Silva, que falou sobre
“Ética no Serviço Público”, oportunidade
em que renovou os votos de sucesso à equi-
pe que assume, reforçando o pedido de
comprometimento nesta nova jornada.

A Supervisora do Departamento de RH
da SEDUC, Fabiene Mariela de Oliveira
Fernandes, apresentou informações perti-
nentes a este setor.

A secretária Municipal, Rosana Carva-

lho, encerrou falando da importância de
uma gestão escolar eficiente, que se preo-
cupe com a organização e planejamento de
suas ações educativas, onde o seu princi-
pal objetivo será alcançar resultados posi-
tivos, tanto para a aprendizagem dos alu-
nos quanto para a qualidade de ensino nas
instituições escolares.

Um documento com diretrizes teórico-
metodológicas, preparado pela Secretaria
Municipal de Educação, especialmente
para essa capacitação, foi distribuído aos
participantes.

Durante o curso os diretores receberam
noções de gestão de recursos humanos, re-
cursos financeiros, gestão pedagógica, ges-
tão de infraestrutura, gestão tecnológica e
gestão de resultados. A programação in-
cluiu, ainda, temas como a Merenda Esco-
lar, Sistema de Avaliação, a Escola de Tem-
po Integral, entre outros.

A capacitação aconteceu no auditório do
SEBRAE e o fechamento dos trabalhos foi
feito pelo Prof. Dr. Paulo César de Olivei-
ra, que ministrou a palestra “Gestão da Es-
cola Pública”.

Muitas pessoas aproveitam o final de semana e feriados
para fazer algum reparo em casa ou mesmo construir. Por
isso, a Cemig separou algumas dicas de segurança para que
acidentes com a rede elétrica sejam evitados durante o tra-
balho.

É indispensável que a localização da rede elétrica seja
observada ao se iniciar uma obra. De acordo com o enge-
nheiro de segurança Demétrio Aguiar, da Cemig, essa aten-
ção deve ser redobrada quando se faz necessário corrigir a
topografia do terreno, instalar andaimes e construir
marquises ou sacadas.  “É fundamental observar a localiza-
ção da rede elétrica para que os serviços sejam realizados
com segurança. Em alguns casos, é necessária a instalação
de barreiras protetoras para garantir o manuseio seguro de
vergalhões, tábuas, canos e outros materiais”, explica.

Para evitar esse tipo de acidente com a rede elétrica,
Demétrio alerta que apenas profissionais qualificados de-
vem ser contratados para a execução das obras.

”Pedreiros, técnicos e pintores mais experientes já estão
familiarizados com as regras de segurança, como manter
distância segura da rede. Mas operadores e motoristas de
retroescavadeiras, guindastes e caminhões também devem
ter muito cuidado para que, ao içar materiais, não encostem
nos fios energizados”, afirma o engenheiro.

De acordo com o especialista, as obras que oferecem mai-
or risco são aquelas realizadas na mesma altura da rede de
média tensão, como a reforma de telhado e construção de
segundo e terceiro pavimentos, por exemplo. “É preciso ter
muito cuidado, porque, na rede de média tensão, não é pre-
ciso nem o contato para se machucar. A simples aproxima-
ção já pode causar choque de até 13.800 volts, o que provo-
ca queimaduras graves e até mesmo a morte”, alerta
Demétrio.

Atenção redobrada
Aqueles que utilizam cabos de rolo de pintura feitos de

alumínio ou de outros materiais condutores de eletricidade
também devem ser cautelosos. Mas o engenheiro da Cemig
alerta que cabos de madeira também conduzem eletricida-
de ao tocar ou se aproximar da rede de alta tensão e expõem
as pessoas ao mesmo risco de choque elétrico. “A  utiliza-
ção de equipamentos de proteção individuais e coletivos para
impedir a queda de nível para trabalhos em altura também
são indispensáveis. Boa parte dos acidentes com a rede elé-
trica são provocadas pela queda e não pelo choque em si,
inclusive as fatalidades. Há relatos de trabalhadores que, ao
se desequilibrarem de andaimes, tocaram na rede elétrica e
foram eletrocutados”, explica Demétrio.

O engenheiro da Cemig também explica que, em alguns
casos, é necessária a instalação de barreiras protetoras para
garantir o manuseio seguro de vergalhões, tábuas, canos e
outros materiais, para impedir a aproximação deles com a
rede elétrica. Além disso, como os pavimentos superiores
das residências ficam mais próximos dos cabos de energia,
deve-se evitar a manipulação de elementos que possam to-
car ou se aproximar dos fios de energia.

Veja como
evitar
acidentes com a rede

elétrica ao reformar a casa
A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Hos-

pitalar do município de Varginha - FHOMUV, entregou
na quarta-feira 31, obras de ampliação, reforma e
estruturação do Pronto Atendimento do Hospital Bom
pastor. Presente na solenidade, o prefeito Antônio Silva
falou da satisfação de ver mais um compromisso de sua
administração tornar-se realidade. Ele agradeceu o empe-
nho da direção e da equipe do Hospital,  na pessoa do
presidente da Fhomuv, Luiz Fernando Alfredo, "por te-
rem conduzido a obra que transformou o Pronto Atendi-
mento, deixando-o a altura da necessidades das pessoas
que aqui são atendidas. Minhas palavras são de reconhe-
cimento e gratidão", disse o prefeito.

A obra contemplou a construção de duas instalações
urgência/emergência,  uma sala para pequenas cirurgias,
enfermaria masculina, enfermaria feminina, sala de me-
dicação e outras dependências, praticamente dobrando a
capacidade do PA que passou a contar com cinco leitos
para emergência, equipados como uma UTI e mais três
leitos  leitos para atendimento de emergência para pri-
meiros socorros de casos graves.

"Hoje sem dúvida é um dia para comemorarmos.
Estamos entregando um Pronto Atendimento totalmente
reestruturado, com  ótimas instalações e um corpo clínico
ao alcance da sua importância para Varginha e região",
comemorou o vice-prefeito Vérdi Melo

Referência em Trauma, o Pronto Atendimento atende
pessoas acidentadas, vítimas de quedas, fraturas,
ferimentos causadas por objetivos perfurantes, facadas,
tiros, queimaduras, picadas de animais peçonhentos, den-
tre outros. 100% SUS, o PA atende pacientes de Varginha
e da micro região, composta por 12 cidades. A media de
atendimento no PA é de 70 pessoas dia.

A obra foi fruto de uma emenda parlamentar do depu-
tado federal, Diego Andrade, no ato representando por sua
assessora, Juliana Lisboa, que reafirmou a parceria com
a prefeitura de Varginha.  "Quando percebemos que um
recurso foi tão sabiamente aplicado, como o que vemos
aqui, temos a sensação do dever cumprido", destacou.

Histórico - "Na administração 89/92 o antigo Pron-
to Socorro do Hospital Regional Sul de Minas não com-
portava a demanda. Sensibilizado, o prefeito Antônio Sil-
va construiu o Pronto Atendimento no Hospital Bom pas-
tor, a fim de facilitar o fluxo de urgência emergência que
estava caótico, por conta do pequeno espaço e o trânsito

Prefeitura de Varginha entrega obras
de ampliação e reforma do Pronto

Atendimento do Hospital Bom Pastor

nas vias central.
Na administração 1997/2000, também tendo como pre-

feito o Antônio Silva, o Pronto Atendimento foi aumenta-
do e reformado construindo a rampa de acesso da porta
frontal. Agora, novamente na administração Antonio Sil-
va, o PA passou por nova reforma.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO
Nova Mesa Diretora e as novas

Comissões da Câmara Municipal de
Varginha para o Ano 2018

Mesa Diretora

Secretário
Joãozinho Enfermeiro

Presidente
Leonardo Ciacci

Vice Presidente
Dr. Guedes

Foi realizada na manhã da terça-feira, 23/01, a pri-
meira Reunião Extraordinária do ano da Câmara Muni-
cipal de Varginha. Como prevê o Regimento Interno, nesta
reunião foram eleitas as Comissões Permanentes do
Legislativo, que ficaram assim compostas:

Comissão de Justiça Legislação e Redação Final:
Presidente – Zacarias Abrão Piva (PP)
Secretário – Zilda Maria Silva (PSDB)
Vogal – Cláudio Marcírio Vidal Abreu (PTB)

Comissão de Finanças e Orçamento:
Presidente – Eduardo Benedito Ottoni Filho (PTB)
Secretário – Josué Campos Narciso (PD)
Vogal – Carlos Ferreira da Costa Filho (PMDB)

Comissão de Saúde Assistência e Promoção Social
Educação Cultura Esporte Turismo e Lazer:

Presidente – José de Alencar Santana Faleiros (PSDB)
Secretário – Marco Antônio de Souza (PRB)
Vogal – Fausto da Silva França (PR)

Comissão de Viação Obras Públicas Agricultura
Comércio e Indústria:

Presidente – Carlos Lúcio Ferreira (SD)
Secretário – Anderson José Firmino (PD)
Vogal – Celso Ávila Prado (PSB)

Essas comissões formadas pelos vereadores têm
como função proceder estudos, emitir pareceres, reali-
zar investigações e representar o Legislativo.

Essa foi a primeira reunião sob a gestão da Mesa Di-
retora eleita para o ano de 2018, tendo como Presidente
o vereador Leonardo Ciacci, Vice-presidente, o verea-
dor Dr. Fernando Guedes, e Secretário, o vereador
Joãozinho Enfermeiro.

Além da eleição dos membros das comissões foram
votados e aprovados por todos os presentes cinco pro-
jetos de Lei: três de autoria do Executivo: Projeto de
Lei nº 01/2018, que dispõe sobre a revisão geral anual
dos vencimentos dos servidores públicos Municipais da
administração direta, indireta, comissionados, aposen-
tados e pensionistas do Município de Varginha, reajus-
tando o valor dos vencimentos em 2,95%; o Projeto de
Lei nº 02/2018, que trata do reajuste dos subsídios do
prefeito, vice e secretários no percentual de 2,95%; o
Projeto de Lei nº 03/2018 reajustou o valor do ticket
alimentação dos servidores.

O Projeto de Lei 01/2018 de autoria do Legislativo
que também dispôs sobre a revisão geral anual dos ven-
cimentos dos servidores em 2,95% e o Projeto de Lei
02/2018 reajustou o valor do subsídio dos vereadores
também em 2,95%.

A Câmara Municipal de Varginha realizou, na segunda-
feira (5/02), a primeira Reunião Ordinária de 2018. Na
pauta, Projetos de Lei e a redistribuição dos projetos que já
estavam na Casa para as novas Comissões Permanentes.

Também foi discutido no Plenário um ofício encami-
nhado pelo Hospital Varginha comunicando o descreden-
ciamento da Instituição para atendimentos pelo Ipsemg –
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Mi-
nas Gerais. A maioria dos vereadores se manifestou sobre
o grave problema que tem sido causado aos atendidos pelo
convênio e se demonstraram empenhados para tentar bus-
car soluções junto com o Governo do Estado.

A nova Mesa Diretora, eleita para o ano de 2018 (com-
posta por Leonardo Ciacci – presidente, Dr. Guedes – vice
e Joãozinho Enfermeiro – secretário), conduzirá discus-
sões de temas importantes no Legislativo Varginhense.

A grande expectativa é para a votação do Plano Diretor,
que deve dar entrada ainda neste mês na Casa. Mas antes
de ser colocado em votação, a Câmara realizará audiências
públicas em alguns pontos da cidade para ouvir a popula-
ção e fazer um Plano totalmente participativo. “Vamos até
às comunidades para ouvir e entender o que a população
espera do Plano Diretor. Esse é um tema de extrema im-
portância para o futuro do nosso Município e vamos discu-
ti-lo de forma conjunta para poder atender aos verdadeiros
anseios do povo”, disse o presidente da Câmara, vereador
Leonardo Ciacci.

Ações criadas pela Mesa Diretora anterior também da-
rão continuidade, como o Câmara nas Escolas e o Câmara
nas Empresas, ampliando ainda mais o contato dos verea-
dores com a população. “Uma Câmara que é transparente
e que trabalha diariamente pelo progresso do nosso Muni-
cípio enxerga como uma das suas prioridades estreitar sua
ligação com a comunidade. Assim é aqui em Varginha, onde
os vereadores vão até o povo e legisla de forma
participativa”, ressalta o presidente Leonardo.

Além do Plano Diretor e do Orçamento do Município
para 2019 como pautas principais, a Câmara também tem
as matérias rotineiras que devem ser votadas ao longo do
ano, a exemplo de 2017, quando tramitaram no Legislativo
mais de 100 Projetos de Lei de autoria do Executivo e mais
de 70 Projetos do Legislativo.

As reuniões continuam às segundas e quartas-feiras, às
18h00, no Plenário da Câmara. E também continuam as
transmissões, ao vivo, pelo canal da Câmara no Youtube
(www.youtube.com/CamaradeVarginha) e pelo Facebook (https:/
/www.facebook.com/camaradevereadoresdevarginha).

Câmara de vereadores
tem importantes

assuntos para 2018

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vere-
ador Leonardo Ciacci, participou no dia 23 de janeiro na
sede do SEBRAE Regional de Varginha do evento Ges-
tão de Recursos Hídricos, desafios e oportunidades, pro-
movido pela UninCor em parceria com a CREA-MG..

O encontro reuniu autoridades, engenheiros, represen-
tantes de comitês de bacias hidrográficas, Polícia Militar
Ambiental, Instituições de Ensino Superior, Codema e Câ-
mara Municipal de Varginha, para abordar o tema.

A programação contou com a palestra de abertura da
Reitora da Universidade de Três Corações, Professora e
Doutora Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza.

Na seqüência a Coordenadora do Programa de
Mestrado Profissional em Sustentabilidade em Recursos
Hídricos da UninCor Professora e Doutora Marília Car-
valho de Melo apresentou situações que vêm sendo ob-

Os vereadores Carlos Costa, Carlúcio Mecânico e
Marquinho da Cooperativa, acompanhados do diretor do
Hospital Regional, Rogério Bueno, e do secretário muni-
cipal de Saúde, Mário Terra, estiveram em Brasília para
se reunir com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e com
o secretário de Atenção à Saúde, Francisco de Assis.

O deputado federal Dimas Fabiano, que ajudou na
intermediação da liberação dos recursos para o Municí-
pio, também esteve presente.

Na reunião os vereadores receberam a importante no-
tícia de que serão destinados R$ 1,8 milhão para o Hospi-
tal Regional e R$ 1 milhão para o Hospital Bom Pastor.

No encontro também foi discutida a possibilidade de
se ampliar os recursos mensais que o Ministério da Saúde
repassa para o setor de Oncologia do Hospital Bom Pas-
tor. Como os custos da entidade são altos foi feita a rei-
vindicação de aumentar entre R$ 300 e R$ 600 mil men-
sais o repasse do Governo Federal para atender às deman-
das dos atendimentos dos pacientes da região que se tra-
tam no local.

A expectativa é de que as verbas destinadas aos hospi-
tais de Varginha estejam liberadas até o mês que vem.

R$ 1,8 milhão para o Hospital Regional e
R$ 1 milhão para o Hospital Bom Pastor

Presidente da Câmara participa de evento
sobre gestão de recursos hídricos

servadas no Brasil e nos aquíferos de Minas Gerais com
relação a abastecimento, diminuição significativa no ci-
clo de chuvas, questões envolvendo segurança hídrica e
como uma gestão eficiente destes recursos pode prevenir
ou minimizar impactos maiores para o futuro.

De acordo com o Presidente da Câmara, é importante
que o Pode Público aborde e promova ações que tenham
como objetivo a discussão sobre o tema.

“Nós, vereadores, temos a legitimidade e até mesmo a
obrigação de difundir as discussões sobre o tema da água
dentro dos Municípios. É urgente a necessidade de uma
atuação conjunta dos governos e entidades ligadas ao se-
tor para podermos enfrentar esse problema.

É de extrema importância debater soluções para a cri-
se hídrica, para a qualidade e quantidade da água”, disse
Leonardo Ciacci.
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A alegria tomou conta da Praça do ET,
onde aconteceu o Banho da Dorotéia, o
carnaval antecipado de Varginha, que
reuniu cerca de 15 mil pessoas em frente
a Concha Acústica,  confirmando o su-

 Banho da Doroteia reúne
milhares de pessoas em

frente a Concha Acústica

A Fonte Luminosa de Varginha passa
por manutenção três vezes por semana. O
local recebe limpeza de filtro, aspiração
da sujeira, retirada de lodo, tratamento com
cloro, conferência do disjuntor, entre ou-
tros cuidados. A Fonte é um dos cartões

 Prefeitura de Varginha
realiza manutenção da

Fonte Luminosa

cesso do evento, uma realização da Pre-
feitura de Varginha, por meio da Secre-
taria de Turismo, que já entrou para o
calendário festivo da cidade.

A festa começou com o banho de es-

puma às 16h30 com a Zumba da profes-
sora Jaqueline da Semel. Logo em se-
guida desfilaram os blocos Viúvas Vir-
gens e Bateria Nota 10 da Serrinha e o
DJ. A grande atração da festa foi a banda
Oba Oba Samba House que fez a galera
tirar o pé do chão até o  encerramento.

“Foi tudo perfeito, bonito de ver pes-
soas de todas as idades se divertindo,
num clima agradável, familiar, sem ocor-
rências policiais, comprovando o suces-
so do nosso Carnaval antecipado”, disse
o vice-prefeito Vérdi Melo, que acom-
panhou toda a movimentação da Concha
Acústica.

Quem também tem motivos para co-
memorar é o Secretário de Turismo, Barry
Charles, que juntamente com sua equipe
foi responsável pela organização do Ba-
nho da Doroteia. “Pensamos em cada de-
talhe, priorizamos a segurança das pes-
soa, com apoio da Policia Militar, Guar-
da Civil Municipal e Corpo de Bombei-
ro, as apresentações,  o banho de espu-
ma, tudo para oferecer  um pré Carnaval
inesquecível para a população de
Varginha e visitantes. Agradecemos a to-
dos os nossos parceiros que nos ajuda-
ram na realização do evento”, disse o se-
cretário.

postais da cidade, principalmente à noite,
mas, durante o dia, toda a Praça é palco de
lazer quando as famílias levam as crianças
para brincar e passear e muitas pessoas
curtem as refrescantes sombras das várias
árvores.


