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A Prefeitura de Varginha
realizou na quinta-feira, dia
8, no Auditório do Theatro
Municipal Capitólio, audi-
ência Pública cuja temática
tratada foi a abertura de li-
citação visando à delega-
ção, a uma empresa, na for-
ma de concessão, da pres-
tação do serviço de trans-
porte coletivo urbano,
distrital e rural, tudo nos
termos das leis, da Lei Fe-
deral nº. 8.987/95, com suas
alterações, da Lei Orgânica
do Município de Varginha,
e da Lei Municipal nº.
6.369, de 8 de novembro de
2017.

Presidida pelo servidor
Marcos Batista, presidente
da Comissão de Licitação,
a audiência contou com a
presença do público forma-
do por munícipes,  vereado-
res, secretários municipais
e autoridades civis e mili-
tares, e do juiz Morvam
Acayaba de Rezende, dire-
tor do Fórum da Comarca
de Varginha.

Durante a Audiência foi
apresentado pelo proprietá-
rio da Planum Consultoria
Planejamento e Consultoria
Urbana,  Luiz Wagner Deca
de Balieiro, o projeto bási-
co que norteará a licitação
para a contratação de em-
presa, na forma de conces-
são, que se responsabiliza-
rá pela prestação do servi-
ço de Transporte Público
Coletivo Urbano - Distrital
e Rural de Varginha.

“Trouxemos para o pú-
blico e para as autoridades
o resultado de um estudo re-
alizado, que revela dados
importantes sobre o trans-
porte coletivo no município
de Varginha. Para se ter uma

Prefeitura de Varginha realiza
Audiência Pública sobre o

Transporte Coletivo Urbano

idéia, a frota operacional
da atual empresa é de 58
veículos, que transportam
por mês 813.358 passagei-
ros por mês, sendo o pú-
blico pagante de 595.867
pessoas.

O que mais nos impres-
sionou foi o volume de
gratuidade, 217.491 pesso-
as, o que representa 36,54%
do público transportado.
Somente no bairro Carva-
lhos, 60% dos usuários do
Transporte Coletivo são be-
neficiados pela gratuidade”,
explicou Luiz Wagner.

A Audiência foi aberta
ao público, que apresentou
duas manifestações, que
servirão de subsidio para o
Projeto Básico, que passa-
rá por um novo alinhamen-
to, para depois passar para
a abertura da Licitação.

Quem não participou da
audiência poderá deixar
suas considerações, e terá
um prazo de 10 dias (até dia
19/03/2018) para apresentá-
las no Departamento Muni-
cipal de Trânsito –
Demutran.

A abertura da Audiência
foi feita pelo Presidente da
Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura de
Varginha, Sivaldo Afonso
Piva.

Participaram da Audiên-
cia o gerente do Demutram,
Eduardo Sepini, o chefe da
divisão de Transporte,
Gledston Cardoso, os secre-
tários Municipais de Plane-
jamento, José Manoel Ma-
galhães Ferreira, de Obras,
Luiz Roberto Pinto, de Ad-
ministração, Sérgio
Takeishi e de Governo,

Carlos Honório Ottoni
Júnior, e os vereadores Cel-
so Ávila, Carlos Costa,
Buiú do ônibus, Dudu
Ottoni e Zacarias Piva.

Os presentes puderam
opinar sobre o que conside-
ram ser necessário estabe-
lecer para a próxima licita-
ção.

O Presidente da Câmara
falou em nome do
Legislativo, que acompanha
de perto essa situação da
nova licitação.

“Uma audiência pública
é a grande oportunidade
para que as autoridades
constituídas possam ouvir a
população e, através dela,
realizar estudos e tomar as
providências necessárias,
de maneira a atender as de-
mandas e anseios do povo",
disse Leonardo Ciacci.
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Coletor de lixo da Prefeitura
de Varginha passa no vestibular

em Universidade Federal

Deputados debatem na segunda (12) ameaça do
governo federal de vender empresa que tem forte li-
gação com Minas Gerais.

O início de uma grande mobilização contra a
privatização de Furnas Centrais Elétricas, empresa
de economia mista subsidiária do Sistema Eletrobras.
Esse será o tom da audiência pública que a Comis-
são de Minas e Energia da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) realizará na segunda-feira
(12/3/18), a partir das 14 horas, no Auditório José
Alencar Gomes da Silva. Na ocasião, também será
lançada a Frente Parlamentar contra a Privatização
de Furnas.

A atividade atende a requerimento dos deputados
João Vítor Xavier (PSDB), presidente da Comissão,
Emidinho Madeira (PSB), Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) e Cássio Soares (PSD). Foram convidados
para o debate representantes do Ministério de Minas
e Energia, da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg) e diversos prefeitos mineiros,
entre eles Marcelo Mendes Passuelo, prefeito de
Fronteira (Triângulo) e diretor administrativo da Exe-
cutiva da Associação Nacional dos Municípios Se-
des de Usinas (Amusuh). Também foi convidado o
diretor da Associação dos Empregados de Furnas
(Asef), Felipe Sousa Chaves.

Frente Parlamentar - Uma das lideranças dessa
mobilização é o deputado Emidinho Madeira, que
prega a união de todos os mineiros contra a venda de
Furnas, o que o levou a idealizar a frente parlamen-
tar, anunciada durante pronunciamento no Plenário
no último dia 21 de fevereiro.

“Não podemos deixar que Furnas seja privatizada.
Como legítimos representantes do povo mineiro, não
podemos assistir de braços cruzados à tragédia que
isso seria. As perdas para Minas Gerais serão eternas
e a hora de nos unirmos é agora”, afirma Emidinho
Madeira.

Furnas está presente em quinze estados brasilei-
ros e no Distrito Federal. Integram seu parque gera-
dor 18 usinas hidrelétricas, duas termoelétricas e três
parques eólicos, gerando aproximadamente 10% da
energia elétrica consumida no País.

Por sua infraestrutura, com 66 subestações e mais
de 23 mil quilômetros de
linhas de transmissão,
passam 40% da energia
nacional. Um exemplo
disso é o Linhão Madei-
ra, com 2.375 quilôme-
tros entre o Norte e Su-
deste, a maior linha de
transmissão de corrente
contínua do mundo.
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A Cemig, por meio do Programa Ener-
gia Inteligente, iniciou mais um projeto de
eficiência energética que irá beneficiar di-
retamente milhares de alunos e professo-
res da rede pública estadual de ensino, além
de criar a oportunidade de reverter inves-
timentos para outras áreas prioritárias das
instituições. Só no Sul de Minas, 14 esco-
las da rede estadual de ensino terão suas
lâmpadas substituídas por outras com
tecnologia de LED, até o final de 2018.

Ao todo, a Cemig irá substituir equipa-
mentos em 151 instituições e a energia eco-
nomizada será da ordem de 2.000 MWh/
ano, montante suficiente para atender a
mais de 1.400 residências num período de
doze meses.

Segundo Neander Geraldo Resende
Lima, analista de comercialização da
Cemig, a iniciativa pretende disseminar
também uma cultura de consumo consci-
ente e sustentável, reduzindo impactos para
o meio ambiente e gerando benefícios para
toda a sociedade.

“A instalação de lâmpadas de tecnologia
LED também contribui nesse sentido, vis-
to que posterga a necessidade de investi-
mentos no sistema elétrico, além de disse-
minar os benefícios da eficiência energética
junto aos públicos envolvidos (profissio-
nais da escola, alunos, poder público, co-
munidade, entre outros), influenciando po-
sitivamente na mudança dos hábitos de
consumo”, afirma o analista da Cemig.

Outra vantagem, de acordo com Nean-
der Lima,  é a diminuição da necessidade
de manutenções e trocas dos equipamen-
tos, o que reduz custos para as escolas e
gera menor quantidade de resíduos ao lon-
go do tempo, além  da melhoria da qualida-
de da iluminação para os alunos, professo-

Escolas públicas do Sul de
Minas recebem o Programa

Energia Inteligente da Cemig
*** 14 escolas da região terão suas lâmpadas substituídas por LED ***

res e demais frequentadores do espaço.
“A troca da iluminação nas instalações

das escolas impacta diretamente na quali-
dade de ensino e nas condições de traba-
lho e segurança das instituições”, salienta.

Em atendimento à determinação da
Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL, o que alinha a Cemig às melho-
res práticas sustentáveis, a empresa reali-
zará a reciclagem de todos os materiais e
equipamentos substituídos, garantindo a
correta  destinação dos resíduos gerados na
substituição da iluminação das escolas.

Confira a lista das escolas que serão be-
neficiadas:
LED NAS ESCOLAS - CIDADE
* EE PROFESSOR MANOEL MACHA-
DO - VIRGÍNIA
* EE CORONEL ARTUR TIBÚRCIO -
PASSA QUATRO
* EE CÔNEGO ARTÊMIO SCHIAVON -
CRISTINA
* EE PROFESSOR FABREGAS - LUMI-
NÁRIAS
* EE SÃO JOSÉ - MARIA DA FÉ
* EE PROFESSORA ALDA DE MOURA
CARVALHO - SÃO BENTO ABADE
* EE DOUTOR JOSÉ MARQUES DE
OLIVEIRA - POUSO ALEGRE
* EE CASIMIRO SILVA- BOA ESPE-
RANÇA
* EE PIO XII - BORDA DA MATA
* EE MIGUEL ROGANA - CAMPO
BELO
* EE CARLOS MAGNO DE CARVALHO
- SANTA RITA DE CALDAS
* EE PADRE AMÉRICO - CANDEIAS
* EE JOSÉ BONIFÁCIO - POÇO FUN-
DO
* EE DOUTOR ANDRÉ CORTEZ
GRANERO - GUAXUPÉ

Em continuidade ao PRONATEC vo-
luntário, a Secretaria de Turismo de
Varginha informa que  ainda há vagas
para os cursos ead-on line do Pronatec.

As inscrições são presenciais e vão até
o dia 16 de março, à Avenida Benjamim
Constant, 1000 (bloco C/ Rodoviária),
das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Secretaria de Turismo de Varginha
divulga vagas para o PRONATEC

Os interessados devem comparecer
munidos de documentos pessoais e com-
provante de endereço. Informações: ligar
para  3690-2066

Lembramos que a qualificação profis-
sional é um diferencial, e que nesta etapa
estão sendo oferecidos novos cursos, in-
clusive o de  Produtor de Cerveja, para o
qual foram destinadas 30 vagas.

Poder Executivo deve sinalizar lugares
que oferecem risco à população - O Muni-
cípio de Varginha terá de indenizar em R$
8 mil, por danos morais, uma idosa que
sofreu um tombo em um buraco de um
metro de profundidade na praça principal
da cidade. A decisão é da 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), que confirmou a decisão do juiz
Nicolau Lupianhes Neto.

A vítima contou no processo que caiu
na Praça Presidente Getúlio Vargas, em um
local desprovido de qualquer sinalização,
e foi socorrida por transeuntes.

Em sua defesa, o Município de Varginha
argumentou que a culpa foi exclusivamen-
te dela, por ter se aventurado, sem prestar
atenção ao entorno, e que o episódio não
era suficiente para causar danos morais.

Município de Varginha indeniza
idosa por queda em buraco

A relatora desembargadora Yeda Athias,
no entanto, confirmou a decisão de primeira
instância, fundamentando que houve negli-
gência do Município. “O ato ilícito apto a
ensejar indenização exsurge quando de-
monstrado que o poder público, devendo
agir, não o fez, ou o fez de forma deficien-
te, ocasião em que responderá pela sua ne-
gligência ou deficiência”, declarou.

Para a magistrada, o Executivo munici-
pal se omitiu em relação ao dever de fisca-
lizar os buracos existentes nos passeios
públicos, o que acarretou o acidente. A
relatora considerou que os fatos provoca-
ram angústia e sofrimento à pedestre.

Os desembargadores Audebert Delage
e Edilson Olímpio Fernandes votaram de
acordo com a relatora.

(Assessoria de Comunicação Institucional – Ascom
- Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG)

Esta colocação foi resultado da participação do Município
na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas
de Educação Infantil atendidas pelo Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar – PNAE,  realizada no primeiro semestre de
2017,  pelo Ministério do Trabalho  e pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, que contou com par-
ticipação de representantes de  todos os municípios do país.

O objetivo foi  incentivar  o debate e a prática das ações  de
Educação Alimentar Nutricional no ambiente escolar e das vi-
sibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de
Educação Infantil.

A jornada foi  dividida em etapas que formam cumpridas e
onde foram apresentados os trabalhos que o Município desen-
volve nas Cemeis e Escolas.

Varginha é classificada
entre os 30 municípios do

Varginha foi representada pela  Cemei Ieda Carvalho junta-
mente com o Setor de Merenda Escolar, representado pela
nutricionista Marceli Maira Prado, que  participaram de forma
conjunta, e resultou na classificação do Município entre os 30
municípios do Brasil que contribuíram para fortalecimento das
ações de Educação Alimentar e Nutricional.

Nos dias 21 e 22 de março ocorrerá em Recife, o Encontro
da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional - EAN, que
terá como proposta apresentar as principais ações realizadas
nas escolas de educação infantil, oferecer informações e ori-
entações na temática de EAN, promover um espaço de interação
e diálogo entre os participantes e o lançamento do livro da
Jornada de EAN com 30 relatos selecionados.

Brasil que contribuíram para fortalecimento das
ações de Educação Alimentar e Nutricional
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Na terça-feira, 6 de março, o CDCA
recebeu a visita dos profissionais da Asso-
ciação Comercial e Agroindustrial de Três
Pontas que procurou os dirigentes do
CDCA para solicitar apoio técnico com
orientação em relação aos critérios teóri-
cos e metodológicos de como funciona
uma Organização da Sociedade Civil.

A conversa se pautou sobre a documen-
tação necessária, recursos financeiros, par-
ceria público-privada, participação em
Conselhos de Direitos, tais como CMAS
e COMDEDICA e a avaliação social e peda-
gógica dos atendidos e de suas famílias. 

A coordenadora geral do CDCA, Ma-
ria Alice, frisou a importância do compro-
metimento ético com o público alvo aten-
dido, bem como fez menção a necessida-
de de capacitação de recursos financeiros
no âmbito municipal e privado para reali-
zação dos projetos e ações.

“É um prazer receber profissionais
comprometidos com a causa social e é

CDCA recebe profissionais da
Associação Comercial e

Agroindustrial de Três Pontas

motivo de orgulho para nós podermos ser
úteis”, afirmou.

O gerente Comercial da Associação de
Três Pontas, encantado com o projeto rea-
lizado pelo CDCA, enfatizou a importân-
cia da oportunidade e do reconhecimento
do trabalho de instituições como esta.

“Poder conhecer esse trabalho é muito
importante para nós que logo mais estare-
mos ingressando neste universo buscando
transformar a vida dos adolescentes
trêspontanos; é isto que precisamos para
nossa cidade. Parabéns pelo trabalho ma-
ravilhoso e principalmente pelo cumpri-
mento dos objetivos com transparência, foi
um prazer conhecer uma das unidades do
CDCA. Parabéns a Maria Alice e toda equi-
pe.”

Participaram da reunião a coordenado-
ra Geral do CDCA Maria Alice de Barros
Bemfica, o gerente da Associação Comer-
cial e Agroindustrial de Três Pontas Hélio
Carvalho, funcionária da Associação
Gabriela Miranda e a Assistente Pedagógi-
ca Loyana Bessa.

O presidente da Câmara de Varginha,
vereador Leonardo Ciacci apresentou um
requerimento cobrando informações da
Prefeitura Municipal sobre a licitação de
empresa que faria a confecção de placas
identificadoras de ruas e logradouros de
Varginha. Leonardo está preocupado com
a ausência desse tipo de sinalização, por
causa do caráter de utilidade pública infor-
mativa para os moradores dos locais e pes-
soas que procuram os endereços e não en-
contram.

“Aproximadamente quinze bairros da
cidade não possuem identificação e são
inúmeras as reclamações nesta Casa
Legislativa, diante dos inúmeros transtor-
nos que os munícipes vêm passando com
essa situação. Há tempos tenho cobrado
providências neste setor e soube que recen-
temente a Prefeitura realizou uma licitação
para a prestação de tal serviço, por isso
questiono qual foi o resultado do processo
licitatório e qual a previsão do serviço co-
meçar a ser prestado”, explicou.

Vereador Leonardo Ciacci solicita
instalação de placas de identificação

de Praças Ruas e Avenidas

O vereador Leonardo Ciacci ressalta
ainda que o assunto já foi abordado por di-
versos vereadores, entretanto, até a presente
data, não foi concretizado. Espero que, com
este requerimento, possamos solucionar a
questão da identificação das ruas e aveni-
das de nossa cidade e acabar com um pro-
blema que vem se arrastando há tempos”,
finalizou.

Uma grande caravana está sendo organi-
zada pela ASEF – Associação dos Emprega-
dos de Furnas, sediada no Rio de Janeiro, para
conduzir todos os trabalhadores da empresa,
associados, efetivos, contratados e
terceirizados para participarem da Audiência
Pública que irá debater o processo de
privatização da estatal, na próxima segunda-
feira (12), na Assembléia Legislativa, em Belo
Horizonte, discussão proposta através de re-
querimento do deputado Emidinho Madeira,
que tem tomado frente contra a venda de
Furnas proposta pelo governo Federal.

Na ocasião também será lançada a Frente
Parlamentar Contra a Privatização de Furnas,
idealizada pelo parlamentar.

Em comunicado oficial no site de ASEF –
www.asef.com.br – a associação comunica
sobre a disponibilidade de um ônibus gratuito
saindo do “ESCRITÓRIO CENTRAL
BOTAFOGO”.

O ônibus irá sair no dia 12/03 (2ª feira) às
5h00 da manhã da Rua Mena Barreto, 160 –

Rio de Janeiro
promete lotar
Assembleia de

Minas na
segunda-feira (12)

“PRECISAMOS LOTAR O
AUDITÓRIO DA ALMG E MOS-
TRAR A NOSSA RESISTÊN-
CIA”, diz comunicado da ASEF
sobre a venda de Furnas.

Botafogo (Portaria de Furnas Escritório Cen-
tral) e irá retornar no final do evento (noite de
segunda feira) para o Rio de Janeiro.

“O envolvimento de todos é muito impor-
tante porque estaremos discutindo um assunto
de interesse nacional. A venda de Furnas re-
presenta um prejuízo histórico para Minas e o
Brasil”, ressalta o deputado Estadual Emidinho
Madeira - PSB/MG..

O deputado estadual Emidinho Madeira foi
o autor do requerimento para debater a
privatização de Furnas, discussão que aconte-
cerá durante Audiência Pública, nesta segun-
da-feira (12/03), na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Na oportunidade também será
lançada a “Frente Parlamentar Contra a
Privatização de Furnas”, idealizada também
pelo parlamentar. O deputado conclamou toda
a bancada de deputados estaduais e federais
de Minas a participarem de uma ampla
mobilização em defesa da empresa, integrante
do sistema Eletrobrás, que foi criada em 1957,
pelo então presidente Juscelino Kubitschek.

“Não podemos deixar que Furnas seja
privatizada e para isso estamos criando a Frente
Parlamentar Contra a privatização de Furnas.
Nós, como legítimos representantes do povo
mineiro, não podemos assistir de braços cru-
zados, e muito menos aceitar uma tragédia que
seria a privatização. As perdas para Minas
Gerais serão para o resto da vida.

A hora de nos unirmos é agora. Conto com
a força e a união de todos vocês”, disse o de-
putado Emidinho Madeira.

A Eletrobras é a maior empresa de energia
elétrica da América Latina. São 233 usinas, que
produzem um terço da energia consumida no
Brasil. A Empresa também é líder em trans-
missão de energia elétrica no Brasil com apro-
ximadamente 70 mil quilômetros de linhas o
que representa quase metade do total das li-
nhas de transmissão desse tipo no país.

Criada em 1957, FURNAS opera e man-
tém um sistema pelo qual passa 40% da ener-
gia que move o País. Integram seu parque ge-
rador 21 usinas hidrelétricas. Atualmente,
FURNAS está presente no Distrito Federal e
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins,
Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e
Rondônia e sua sede está localizada no bairro
de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro.
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto
com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou
de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de
1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural –
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que
contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem emprega-
dos e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, en-
quadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realiza-
rem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no
Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O recolhimento
da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimen-
to integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias fo-
ram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, re-
passadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB,
remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado
entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebi-
mento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá so-
licitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do
Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do venci-
mento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet,
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacio-
nado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por
escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifí-
cio CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação
da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no
site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federa-
ções Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais.

Brasília,  4 de Março de 2018.

João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

A Faculdade de Direito de Varginha
(FADIVA) desenvolve diversos projetos de
cunho social ao longo do ano, com o obje-
tivo de despertar nos acadêmicos o espíri-
to de solidariedade, mostrando que podem
ser um agente participativo, contribuindo
para a transformação da sociedade. O pro-
jeto tem como foco principal os acadêmi-
cos, professores e colaboradores da
FADIVA. Contudo, pessoas da comunida-
de também podem fazer suas doações,
como a acadêmica Amanda Gabriele Nas-
cimento, do primeiro período diurno.

Entre os principais projetos desenvol-
vidos estão o “Trote Solidário” e a “Pás-
coa Solidária”, que já iniciaram as arreca-
dações. O Trote Solidário recebe as doa-
ções de materiais de escola (lápis, borra-

FADIVA desenvolve projetos
solidários e recebe doações da

comunidade
Projetos sociais da FADIVA começam a receber doações, veja como participar

cha, caneta, caderno, régua, entre outros)
que serão destinados às escolas municipais
de cidade de Varginha ao final da arreca-
dação, no mês de abril.

Já a Páscoa Solidária arrecada bombons
e caixas de bombons até o dia 23 de mar-
ço, para a confecção de saquinhos surpre-
sas, que serão distribuídos para crianças
atendidas por instituições sociais. As doa-
ções são feitas na Secretaria (Trote Solidá-
rio) e no Núcleo de Prática Jurídica (Pás-
coa Solidária) da FADIVA.

A Faculdade de Direito de Varginha con-
vida toda a comunidade de Varginha e re-
gião a participar, fazendo suas doações e
acompanhando o desenvolvimento dos
projetos no site e redes sociais da institui-
ção.

Curso de formação para a
Guarda Civil de Varginha

A Guarda Civil Municipal
de Varginha, por meio  da Di-
visão de Ensino, em parceria
com Grupo UNIS, vem reali-
zando desde o mês de dezem-
bro/2017 o Curso de Forma-
ção da 6º Turma de agentes da
Guarda Civil Municipal.

O curso, que está sendo
realizado no Campus II do
Centro Universitário do Gru-
po UNIS contempla os candi-
datos que se submeteram e fo-
ram aprovados nas etapas do
processo seletivo (concurso) e
que nos últimos três meses
receberam instruções teóricas
de legislação, competência e
atuação da Guarda Municipal
na Segurança Pública Muni-
cipal, bem como aulas práti-
cas de defesa pessoal, aborda-

gem, atendimento de ocorrên-
cia, ordem unida, patrulha-
mento preventivo, primeiros
socorros e educação física por
um corpo docente de alto ní-
vel.

Os alunos-guardas estão
sendo submetidos à avaliação
a cada conclusão das discipli-
nas que pertencem a Grade
Curricular estipulada pela Se-
cretaria Nacional de Seguran-
ça Pública – SENASP/MJ,
tendo como média de aprovei-
tamento mínimo exigido para
a aprovação no curso, que é
de caráter eliminatório, é de
70% em cada disciplina e so-
mente após a aprovação estes
se tornarão Guardas Munici-
pais de Varginha, ficando ha-
bilitados para exercerem a

função de agentes municipais.
No mês de fevereiro os alu-

nos-guardas receberam a visi-
ta de autoridades representan-
tes de algumas instituições
públicas que explanaram a
respeito da atuação das insti-
tuições a que pertencem, com
destaque para o Delegado da
Polícia Federal, Dr. Thiago
Severo de Rezende, do Pro-
motor de Justiça, Dr. Mário
Antônio Conceição e da
Capitã PMMG, Senhora
Bianca Grossi Silveira Cam-
pos Pinto.

Entrando na reta final, a
partir do dia primeiro de mar-
ço os alunos passaram a cum-
prir o Estágio Supervisionado
Geral em todos os turnos/ho-
rários e postos de serviços
atendidos pela GCMV no
município.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO

Buiú do Ônibus (PODE-
MOS)

Indicações:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal que seja realizada
operação tapa buraco em toda
extensão dos bairros Cruzei-
ro do Sul e Carvalhos, princi-
palmente na Rua Lídia Alva-
renga de Carvalho e Rua
Sebastiana Rodrigues da Ro-
cha e, ainda, que seja feita a
manutenção no abrigo de ôni-
bus localizado na Avenida
Cornélia de Carvalho Domin-
guitto.

* Solicitando ao Prefeito
Municipal a limpeza urbana
em toda a extensão do Bairro
Residencial Belo Horizonte,
Bairro Vale das Palmeiras e
Bairro Jardim Bouganville.

Carlos Costa (MDB)
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal e ao Presidente da
Plenária dos Conselhos Co-
munitários Urbanos e Rurais
de Varginha, Sr. José Vander-
lei de Fátima Martins – Diley
da Gráfica, as seguintes infor-
mações: Quantos conselhos
comunitários existem em
Varginha? Quantos estão em
atividade? Quais conselhos
estão regularizados e tiveram
eleições para sua diretoria nos
prazos legais? Por que muitos
conselhos estão totalmente pa-
ralisados e abandonados? To-
dos os conselhos estão com
Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ em dia? O
que será feito para que todos
os conselhos sejam regulari-
zados e passem a funcionar
normalmente?  As sedes dos
conselhos estão em bom esta-
do de conservação? As regi-
ões da cidade estão todas co-
bertas com a abrangência dos
conselhos estabelecidos?
Qual o nome da entidade que
irá fazer o papel da Plenária
dos Conselhos Comunitários,
visto que a Plenária está
desativada? Quando haverá a
eleição desta entidade que irá
substituir a Plenária dos Con-
selhos Comunitários?

* Solicitando ao Prefeito
Municipal e ao Secretário
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos, as seguintes in-
formações: Por que, ao invés
de ser consertada, foi retirada
a cobertura do ponto de ôni-
bus da Rua Higino Luiz
Ferreira, ao lado do Parque
Centenário? Será feito o con-
serto e sua reinstalação?
Quando a cobertura será ins-
talada novamente? Por que
tanta demora neste simples
serviço?

Carlúcio Mecânico (SD)
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos para que sejam rea-
lizadas as seguintes melhorias
no bairro Pinheiros: limpeza
e capina; operação tapa bura-
co; reforma do parque infan-
til e construção de uma aca-
demia de rua.

Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras informações
sobre a realização de
melhorias no bairro Rio Ver-
de. Existe planejamento para
a realização das seguintes
melhorias: construção de uma
creche; construção de uma
área de lazer e de uma quadra
poliesportiva; construção de
uma policlínica maior para
atender aos moradores do lo-
cal; limpeza e construção de
calçada na Avenida Ayrton
Senna e instalação de faixa
elevada de pedestres na Rua
Manoel Marcolino Batista?
Há previsão para o início da
realização dessas melhorias?
Quais as providências serão
tomadas para sanar os proble-
mas existentes?

Projeto: Apresentou o
Projeto de Decreto Nº 16/
2018 que dispõe sobre deno-
minação de logradouro públi-
co.

Delegado Celso (PSB)
Projeto: Apresentou o

Projeto de Lei Nº 15/2018 que
dispõe sobre denominação de
logradouro público.

Dr Cláudio Abreu (PTB)
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal e ao Senhor Secre-
tário da Fazenda, para que
analisem a possibilidade de
ser concedido desconto no
IPTU (Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano) a empresas e
munícipes que instalarem
câmeras de vídeo monito-
ramento de alta resolução em
frente a seus estabelecimentos
comerciais e/ou imóveis
residenciais, possibilitando a

visualização das vias e espa-
ços públicos, tendo por fina-
lidade incentivar a melhoria
dos procedimentos de segu-
rança pública por meio da ini-
ciativa privada.

Projeto:
* Apresentou o Projeto de

Lei Nº 19/2018 que ALTERA
A REDAÇÃO DOS PARÁ-
GRAFOS 1º, 4º, 5º E O
INCISO II DO PARÁGRAFO
6º DA LEI MUNICIPAL Nº
6.339/2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Dudu Ottoni (PTB)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal, ao Secretário Mu-
nicipal de Governo e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos que
sejam realizados os serviços
de limpeza, capina e manuten-
ção da área institucional loca-
lizada no Bairro Belo Hori-
zonte I.

* Solicitando ao Prefeito
Municipal, ao Secretário Mu-
nicipal de Governo e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos que
seja realizada a reforma da
quadra poliesportiva localiza-
da na Rua Antônio Bernardes
Pereira, próxima ao número
578, Bairro Vila São Geraldo.

Pastor Fausto (PR)
Indicação:
 *Solicitando ao Senhor

Prefeito Municipal e à Secre-
taria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos com urgên-
cia a realização de operação
tapa buracos na Rua Colôm-
bia no Bairro Vila Pinto.

Joãozinho Enfermeiro
(PSC)

 * Indicações:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal a instalação de fai-
xa elevada para travessia de
pedestres na Avenida Sérgio
de Biagi Bueno, no Bairro Jar-
dim Bouganville.

* Solicitando ao Prefeito
Municipal, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Servi-
ços Urbanos e ao Secretário
Municipal de Planejamento,

para melhorias na Rua Rosa
Miarelli Delfraro, próximo ao
imóvel número 235, no Bair-
ro Jardim Mont Serrat.

Projeto:
* Apresentou o Projeto de

Lei Nº 17/2018 que dispõe
sobre denominação de
logradouro público.

Leonardo Ciacci (PP)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal manter o Ginásio
Poliesportivo Targino Fernan-
des Valias, conhecido como
Melãozinho, mesmo sem a co-
bertura.

* Solicitando ao Prefeito
Municipal que sejam realiza-
dos estudos e tomadas as pro-
vidências necessárias, através
das Secretarias competentes,
para que sejam realizados es-
tudos e tomadas as providên-
cias necessárias para o retor-
no da Feira da Paz no Muni-
cípio.

Projeto:
* Apresentou o Projeto de

Lei Nº 18/2018 que dispõe so-
bre denominação de
logradouro público.

Marquinho da Coopera-
tiva (PRB)

Indicações:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal a construção de
calçada ao lado da Igreja Nos-
sa Senhora do Carmo, no iní-
cio da Avenida Homero Men-
des Frota (antiga Estrada das
Águas Verdes que dá acesso à
Represa de Furnas), no Jardim
Áurea.

* Solicitando ao Prefeito
Municipal que seja instalada
uma lixeira grande, na Fazen-
da Córrego Fundo, próximo
ao pneu, na Rodovia BR-491,
sentido Elói Mendes/ Var-
ginha.

Zacarias Piva (PP)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal, ao Departamento
Municipal de Transporte e
Trânsito – Demutran - e à Se-
cretaria Municipal de Obras as
seguintes melhorias na Rua
Oswaldo Cruz no Centro: im-
plantação de mão única de di-
reção trânsito (somente desci-
da) com permissão de estaci-
onamento em apenas um lado
da via, construção de faixa
elevada de pedestre e coloca-

ção de sinalização vertical in-
dicando "ESCOLA”

* Solicitando ao Prefeito
Municipal e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos, que sejam tomadas
as providências necessárias
para nivelar os tampões de
esgoto da Alameda dos
Curiós, no bairro Cidade
Nova.

Zilda da Silva (PSDB)
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal a construção de
uma faixa elevada para traves-
sia de pedestres na Avenida
dos Expedicionários, próximo
ao Ginásio do Marcão, no
Bairro Santana.

Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal e ao Senhor Secre-
tário Municipal de Saúde, as
seguintes informações: Sobre
os fatos acontecidos recente-
mente na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e ampla-
mente divulgado nas redes
sociais, que diz respeito à fal-
ta e até mesmo erro de diag-
nóstico médico, o Senhor Pre-
feito e Secretário têm conhe-

cimento? Nesses casos, é aber-
ta alguma sindicância para
apurar os fatos? A população
recebe esclarecimento do
ocorrido?

Projeto:
* Apresentou o Projeto de

Lei Nº 20/2018 que dispõe
sobre denominação de
logradouro público.

Zué do Esporte (PODE-
MOS)

Indicações:
* Solicitando ao Prefeito

Municipal, ao Conselho Mu-
nicipal de Conservação e De-
fesa do Meio Ambiente –
Codema - e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos – Sosub - que seja
realizada limpeza e poda de
árvore na Praça do Estudante,
localizada na Avenida Manoel
Vida, entre os números 1230
a 1235.

* Solicitando ao Prefeito
Municipal e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos que seja realizada a
limpeza e capina geral no
campinho de terra localizado
na Rua Hélcio Resende Ribei-
ro, entre os números 52 e 72,
no bairro Santa Terezinha.

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Leonar-
do Ciacci (PP), participou, no último sábado (3) de uma
palestra promovida pela Associação Varginhense de Enge-
nheiros e Arquitetos (Avea), pelo Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (Crea) e pela Agenda 21 Local.

O evento foi realizado na sede do Sebrae e teve como
tema “A importância da engenharia para a qualidade de vida
e desenvolvimento dos Municípios”. A palestra foi minis-
trada pelo engenheiro Bernardo Abraão Lopes, que é presi-
dente da Associação dos Ex-alunos da Escola de Engenha-
ria da UFMG.

Como representante do Poder Legislativo, Leonardo
Ciacci se manifestou sobre a importância da Engenharia e
da Arquitetura tanto na esfera privada, quanto na pública.

“Os engenheiros e arquitetos são profissionais impres-
cindíveis para a execução de muitas das iniciativas que pre-
cisamos para proporcionar uma melhor qualidade de vida
para a nossa população. São parceiros no planejamento, na
criação e na execução de vários projetos que podem salvar
vidas, por isso é importante valorizar essa classe, que sem-
pre está em busca de aprimoramento, como podemos per-
ceber por essa palestra que participamos”, destacou o presi-
dente da Câmara.

Presidente da Câmara
- Leonardo Ciacci -

participa de Palestra
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A Prefeitura de Varginha, por meio da  Secretaria Municipal de Turismo (Secretário
Barry Charles), esteve representada no segundo encontro do  Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR), quando foram apresentados os  projetos na área de alimentação e
hotelaria e gastronomia para Varginha: o Festival Gourmet e Cultural de Varginha, em
sua 4ª edição, e o Projeto de Fortalecimento de Bares e Restaurantes 2018, além de
outros projetos que visam o desenvolvimento do turismo, hospitalidade e gastronomia.
Participaram da reunião o secretário de Turismo Barry Chales e sua equipe.

COMTUR se reúne para tratar de projetos turísticos  na área de alimentação e
hotelaria e gastronomia para Varginha

O ano de 2018 começou de maneira
especial para o coletor de lixo da Prefeitu-
ra de Varginha, Bruno Leandro de Souza,
19 anos, que foi aprovado  no vestibular
Universidade Federal de Alfenas (Unifal)
e vai cursar Economia. Bruno vai comple-
tar o primeiro ano de trabalho como servi-
dor público municipal depois de ter pas-
sado no concurso.

Sua história é de superação. Criado pela
avó Sebastiana Maria de Souza, nasceu,
cresceu e vive no bairro Padre Vitor. Sem-

pre frequentou escolas públicas estaduais
(12 anos na Escola Estadual São Sebasti-
ão, um na Escola Professor Antônio
Domingues Chaves e um ano na Escola
Estadual Coração de Jesus).

Além disso, participou por cerca de 7
anos do Centro Marista Florescer onde
participou de diversas atividades e ofici-
nas de temáticas como: marketing pesso-
al, informática, cidadania, afetividade, etc.
“Lá comecei a me integrar na sociedade”,
afirma Bruno.

Bruno trabalha com carteira assinada
desde os 16 anos, mas, lembra que aos 14
já vendia bombom, ponkan, trabalhava
como pintor e servente de pedreiro para
ajudar financeiramente em casa. “Fiz cur-
so do Senai e fui selecionado para traba-
lhar na Action Technology Indústria e Co-
mércio de Eletroeletron que faz chapinha
da Taiff, no Distrito Industrial Cláudio
Galvão Nogueira; depois fui para um pos-
to de gasolina e, sem parar de estudar pas-
sei no concurso da Prefeitura”, conta.

Esse foi o terceiro ano de vestibular,
mas, o primeiro após concluir o Ensino
Médio. “Não esperava passar; estudei so-
zinho pelo youtube, porque não posso abrir
mão do concurso, pois, sou arrimo de fa-
mília, mas, nem acreditei”, revela.

Coletor de lixo da Prefeitura de Varginha
passa no vestibular em Universidade Federal

Bruno diz que escolheu Economia na
Universidade Federal de Alfenas (Unifal)
pela localizar no bairro onde mora. Já fez a
matrícula dia 5 de março e também ganhou
o caderno do primo como presente por ter
passado no vestibular.

“Meu sonho é poder melhorar a condi-
ção da minha família e dar um futuro me-
lhor e o máximo de conforto para a minha
avó, além de ser exemplo principalmente
para o meu irmãozinho de 5 anos para que
ele não siga o caminho errado”, revela.

Orgulhoso, fala que sua avó até cho-
rou quando contou que tinha passado no
vestibular. “Ela agradeceu a Deus e me fez
ir à missa. Minha avó é aposentada e me
ensinou desde cedo os princípios de res-
ponsabilidade. Agora em março ela com-
pleta 70 anos e espero ter dado um bom
presente de aniversário com minha apro-
vação”.

Quem também se emocionada é a As-
sistente Social da Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social
(SEHAD), Thais Mendes Pereira, coordena-
dora do Setor de Vigilância Socioassistencial
que acompanhou o jovem durante sua ado-
lescência nos locais onde foi atendido.

“Ele e sua família foram acompanhados
por mim no Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS) e no Centro
Marista Florescer e é muito emocionante
ver que um pouquinho do que passamos,
ficou gravado e que o trabalho deu frutos”,
declara.

Thais lembra que trabalhava muito a
questão do bairro e do pertencimento co-
munitário. “Despertamos o espírito de
pertencimento e o resultado é esse de um
jovem esforçado que deverá se tornar um
grande economista; assim o sonho é possí-
vel; todos devem continuar acreditando”.
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