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Foi inaugurada em
Varginha, na manhã da
quinta-feira, dia 3, a Sala
Mineira do Empreendedor,
que funciona no escritório
Regional da Junta Comercial de Minas Gerais
(Jucemg), à Rua São Paulo, 180, centro. A iniciativa
é uma realização do Sebrae
Minas e da Jucemg em parceria com a Prefeitura de
Varginha que objetiva aproximar empreendedores – de
todos os setores e portes –
do poder público, facilitando a regularização dos negócios.

1,00

Anderson Cabido, diretor Técnico do Sebrae, agradeceu mais uma vez estar
com o prefeito Antônio Silva pelo significado que
Varginha tem, pela pujança
econômica começando pela
sua gestão que trabalha para
contribuir com as empresas
e empregos. “Quando a
gente olha para Varginha é
possível enxergar uma gama de possibilidades, de riqueza, pois, são tantas as
oportunidades de melhorias
para a vida de todos e é por
isso que a sociedade civil se
junta ao Poder Público para

Que Brasil é esse! Onde chegamos! Onde ainda vamos chegar! Acabará sendo necessário voltarmos a 1964
ou o resultado da eleição deste ano vai levar o Brasil ao
bom caminho!
Nos 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores coadjuvado por outros partidos políticos, o Brasil se
viu dominado e assaltado por facções criminosas e milícias, por políticos e empresários corruptos.
O Mensalão Mineiro, e agora a Lava Jato - sob o
crivo uma nova geração de Juizes, Policiais Federais e
Procuradores da República - vem refletindo o estado
deplorável moralmente a que chegaram as principais
autoridades da República.
Por outro lado, o jovem brasileiro, no intuito de
protegê-lo, visando seu crescimento e o desenvolvimento de sua formação através do conhecimento e do esporte - proibido lhe dar emprego formal até os 15 anos,
acabou, grande parte, virando instrumento do tráfico,
já que o Governo praticamente nada fez do estabelecido na Constituição e principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente para que o jovem se inserisse
nos estudos e nos esportes, visando sua formação cidadã, ficou a mercê do nada a fazer (a não ser a serviço do
tráfico de drogas, e fazer seu uso) e pouco estudar, principalmente até os seus 15 anos de idade.
Assim, o jovem com o seu descaminho, e protegido
e cheio de direitos desde criança, vem causando problemas e mais problemas nos seus lares, nas escolas, e
inclusive desestruturando famílias.
Ademais, companheiros e companheiras, com o objetivo de obter e manter o Poder político, levaram o Brasil a esse estado deplorável a que chegou - um povo,
grande maioria sem cidadania, e
autoridades, grande maioria sem
caráter e sem moral.
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beneficiar toda a população”, ressaltou Anderson.
De acordo com a Jucemg, Varginha representa
um importante pólo de serviços, da indústria e do comércio tendo atualmente
7.073 empresas ativas, sendo 45% na área de serviços,
43% atuam no comércio e
10,4% representam as atividades da indústria.
O gerente de integração
da Jucemg, Gabriel Tavares, começou agradecendo
ao vice-prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, por
ter sido o grande parceiro
nessa iniciativa.
Ele também parabenizou
o prefeito Antônio Silva, especialmente pela Sala Mineira do Empreendedor que
“é o ambiente de referência
para o empresário e para o
empreendedor que terá a
empresa aberta de forma
simplificada, e por isso,
esse local vai contribuir significativamente para a economia do Município”.
A Sala Mineira oferece
serviços diversos para, principalmente, reduzir o tempo necessário para a abertura de um negócio. “O serviço visa facilitar o dia a dia
do empreendedor, melhorar
o ambiente de negócios, aumentar a competitividade e
propor o desenvolvimento
sustentável dos empreendimentos no município”, afirma o gerente da regional
Sul do Sebrae Minas,
Rodrigo Ribeiro Pereira.
O prefeito Antônio Silva destacou que o dever do
Poder Público é facilitar a
vida das pessoas empreendedoras. “Esse passo que
estamos dando hoje valoriza a cultura do empreendimento e quero agradecer a
Câmara Municipal que tem
a responsabilidade de administrar Varginha junto com
o Poder Executivo em benefício de toda a população”, concluiu.
“Esta inauguração celebra a concretização de um
projeto desenhado a várias
mãos, cujo objetivo é tornar
mais acessíveis, em espaço
único, os produtos da Jucemg e do Sebrae, além de
capacitações e eventos. Sabemos que o empreendedor
precisa ser tratado de forma
especial, pois é ele quem vai
gerar emprego e renda para
os municípios, e esta Sala
será um canal para o desenvolvimento regional”, afirmou o vice-prefeito Vérdi
Melo.
Desde o ano passado,
170 municípios mineiros
assinaram o Termo de Ade-

Sala Mineira do
Empreendedor
é inaugurada
em Varginha

Espaço
oferece
atendimento
para facilitar
a abertura de
empresas na
Cidade e
Município

chegar a 300 cidades com o
Termo de Adesão assinado,
100 salas implantadas e 50
em plena atividade.
Participaram da soleni-

dade secretários municipais, vereadores, lideranças
da contabilidade e de outros
setores parceiros do Sebrae
e Jucemg.

são para a abertura da Sala
Mineira do Empreendedor,
sendo que 35 já estão com
o serviço em funcionamento. As metas para 2018 são

* Bola
< Murcha

* Para os 77 deputados
estaduais mineiros que não
votaram nenhum projeto
em 2018. Os 18 vetos do
governador Fernando Pimentel (PT) e o impasse envolvendo a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig)
têm travado a Assembléia Legislativa.
O Legislativo voltou de férias em fevereiro. Desde então, foram convocadas 24 reuniões. Deste número, 19 se
encerraram por falta de quorum, quatro não tiveram número de deputados suficientes para, sequer serem iniciadas, e uma foi cancelada.
Para começar uma sessão, é preciso ter pelo menos 26
deputados presentes e, para iniciar a votação, o número
precisa chegar a 39. Ainda não há previsão de quando os
deputados mineiros vão fazer votações.

Cá p’ra nós
panha eleitoral.

* Cá pra nós, a grande incógnita da campanha continua sem resposta: quem se firmará como o antiBolsonaro, ou seja, qual candidato fará contraponto ao
novo líder. A disputa permanece aberta, indefinida. Mas,
um dos levantamentos recentes já projeta Joaquim Barbosa em segundo lugar, com o dobro de intenções de voto
em relação aos dois concorrentes que estão em terceiro:
Ciro Gome e Marina Silva.

* Cá pra nós,

a candidatura de Joaquim Barbosa
avança aos poucos no PSB enquanto diminuem as resis* Cá pra nós, findo o prazo de “mudança de partido tências na seção paulista do partido, comandada pelo gopolítico” sem perder o mandato que ocupa, praticamente vernador Márcio França (PSB), que assumiu no lugar de
ficou tudo ‘dantes no quartel de Abrantes’, como diz o Alckmin. Com João Dória já lançado, França não pode
contar com o PSDB para se reeleger em São Paulo.
ditado.

* Cá pra nós, os ‘nossos deputados’ certamente con- * Cá pra nós, então começa a considerar o palanque

com o ex-ministro do STF. Na cúpula do PSB, avalia-se
que a queda do veto paulista praticamente viabiliza a can* Cá pra nós, dos novos nomes que se apresenta- didatura de Joaquim, já que restariam apenas dois estados
vam, até o Zacarias Piva parece estar em ‘banho-maria’, resistentes, em posição minoritária na legenda: Minas e
aguardando o ‘andar da carruagem’.
Pernambuco.
tinuarão os mesmos.

* Cá pra nós,

Zacarias sacou a carta que tinha na * Cá pra nós, mas Joaquim Barbosa está cada vez
manga do paletó, e ela realmente surtiu efeito, não só para mais perto da candidatura Presidencial. O PSB-MG já está
estas eleições, mas, também e principalmente com vistas afirmando que “não há nenhuma resistência de sua Exea 2020.
cutiva quanto à candidatura do ex-ministro”. Ou seja, os
* Cá pra nós, mesmo não podendo mudar de Parti- mineiros não são empecilho ao plano da cúpula do partido de lançar o novo candidato. Agora, a resistência maior
do, sob pena de perder seu mandato de Vereador (está no
só existiria em Pernambuco.
PP e continuará até lá por 2020), ainda analisa a viabilidade de candidatar a deputado estadual (pelo PP), nestas * Cá pra nós, na visão dos parlamentares
eleições de 2018.
emedebistas, o ponto central na negociação com o PT, do
qual o MDB não deve abrir mão, seria a coligação dos
* Cá pra nós, vamos aguardar a poeira abaixar!
dois partidos para disputa de mandatos de deputado estadual e federal. Sem isso, o acordo não interessaria.
* Cá pra nós, e os candidatos por aí a fora...

* Cá pra nós, Lula vai decidir “o que fazer” daqui a * Cá pra nós,
60 dias, após consultar a executiva e deputados petistas:
foi o que disse José Dirceu na sua última entrevista em
liberdade, esta semana, enquanto esperava nova ordem
de prisão. A julgar pelas palavras do ex-ministro não é
certo que o PT levará a candidatura de Lula até o fim. E o
herdeiro do ex-presidente pode ser escolhido em junho,
antes das convenções partidárias e do início oficial da cam-

CORDETE
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segundo projeções que circulam na
ALMG, dos 11 deputados estaduais do MDB em campanha de reeleição, apenas 5 conseguirão renovar os seus
mandatos se o partido não fizer coligação com o PT. Ou
seja, sem a aliança com os petistas, a bancada emedebista
pode se reduzir a menos da metade atual (hoje são 13 deputados, sendo que dois não tentarão a reeleição).

* Cá pra nós, a abertura do impeachment de Pimentel
não foi uma decisão isolada, impetuosa e irrefletida como
muitos imaginaram. Ao contrário, os indícios apontam para
um gesto calculado que expressa a posição de um grupo e
não só de Adalclever Lopes (presidente da ALMG).

* Cá pra nós, o presidente do Legislativo mineiro

Jornalismo Diferente Pra Você

* Cá pra nós,
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conversou previamente com alguns deputados com cargos na mesa diretora ou papel estratégico na Casa. Ele
também consultou figuras de peso no MDB, como o presidente nacional da sigla, Romero Jucá, com quem esteve
pouco antes de dar aval ao impeachment.
nas reuniões, concluiu-se que seria
preciso colocar uma faca no pescoço do governador
Pimentel para desatar o impasse com o PT em Minas: ou
os petistas aceitam uma aliança nos termos desejados pelo
MDB ou passam a ser tratados como adversários. O recurso extremo ao pedido de impeachment não dá margem
a meio termo: é acordo ou guerra.

* Bola
Cheia >
* Para o vereador delegado Celso Ávila que tem
sido enfático na criação do
Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Celso Ávila é da área
de segurança pública (Polícia Civil) e sabe da fundamental importância de ações e recursos para que toda política
pública seja efetivada. O Fundo Municipal de Segurança
Pública, criado por sugestão do Vereador, é mais um instrumento para melhoria da Segurança Pública na cidade
e município de Varginha.

* Cá pra nós, duas novas pesquisas presidenciais na
praça estão confirmando o que já foi apontado por todos
os levantamentos neste ano. Sem Lula, Bolsonaro se isola
na liderança no resultado nacional e vence até em São
Paulo, estado governado até outro dia pelo adversário tucano Geraldo Alckmin, ainda que só por um ponto. O
deputado parece consolidado acima de 20%, o que hoje
lhe garante uma vaga no segundo turno. Também mostra
uma grande resiliência: ele vem se mantendo nesse patamar há pelo menos dois meses apesar da escalada de ataques à sua candidatura no período. Por ora, Bolsonaro
domina a corrida.

* Cá pra nós, ultimamente Dinis Pinheiro tem feito
campanha sem citar o cargo que vai disputar. No último
release enviado à imprensa, a propósito de evento em Patrocínio, ele se apresenta como “idealizador” de um movimento intitulado “A Minas Gerais que começa agora”,
mas não explicita a candidatura. Pelo visto o ex-deputado
se entregou à sorte: será candidato se der e ao que puder.

* Cá pra nós, valendo-se da janela eleitoral, que se
encerrou no dia 7/04, a ex-presidente Dilma Rousseff
realistou-se como eleitora em Minas Gerais, confirmando seu propósito de ser candidata ao Senado em uma das
vagas abertas com o fim de mandato dos atuais senadores
Aécio Neves e Zezé Perrella.

* Cá pra nós,

está indefinido o cargo que Dilma
disputará. O cargo acertado com Lula e Pimentel é o Senado. Mas o PT e o aliado MDB preferem que ela concorra à Câmara Federal; há projeções de que ela elegeria mais
5 na chapa com sua votação.

* Cá pra nós, abrindo o leque de possibilidades, um
emedebista contou que Dilma foi testada em pesquisa para
governadora como eventual opção a Pimentel. E teria se
saído muito bem: “Ganha no 1º turno”, disse a fonte. Ela
também começa a ser lembrada por petistas para disputar
o Planalto, por ser o nome do PT com maior ‘recall’ depois de Lula e começar nas pesquisas bem mais alto que
Fernando Haddad ou Jacques Wagner.

* Cá pra nós,

políticos, advogados e membros do
Ministério Público Estadual discutem futuras ações judiciais para barrar a candidatura de Dilma Rousseff caso ela
mantenha o plano de disputar o Senado ou outro cargo
eletivo em Minas. O caso deverá ser uma das prioridades
de um ‘bunker’ jurídico que vem sendo montado na capital para dar apoio a uma campanha oposicionista. Ao menos dois procuradores eleitorais já manifestaram em conversas reservadas a opinião de que a ex-presidente pode
ser impedida de concorrer pela Lei da Ficha Limpa.
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Leonardo Ciacci
Comunicado Tiro de Guerra
Presidente da Câmara O Tiro de Guerra de Varginha montará uma galeria fotográfica em homenagem aos varginhenses que participaram da 2ª Guerra Mundial nos campos de
recebe visita de
combate da Itália; por isso solicita aos familiares dos ex-pracinhas, que entrem
contato com o chefe de instrução do TG, subtenente Salvador, pelo telefone
Supervisores do CIEE em
3690-2023. O Tiro de Guerra copiará as fotos dos ex-pracinhas e elas serão
expostas na Galeria de Honra aos Febianos de Varginha (participantes da Força
Expedicionária Brasileira).

PROJETO
CAFÉ
COM
TUDO
O presidente da Câmara de Varginha, vereador
Leonardo Ciacci, recebeu na tarde da quinta-feira (26/04)
a visita do supervisor do Centro de Integração EmpresaEscola - CIEE Sul de Minas, Henrique Naves, e do
supervisor operacional de Estágios, Kleber Colomarte.
Durante conversa realizada no Gabinete da Presidência
eles discutiram projetos e ações desenvolvidas pelo CIEE/
MG e tiveram a oportunidade de apresentar ao vereador
Presidente um balanço dos atendimentos que o Centro
realizou em Varginha.
Leonardo Ciacci enalteceu o trabalho desenvolvido pelo
Centro de Integração em Varginha e em todo o Estado de
Minas Gerais. “O CIEE desenvolve um trabalho de ação
social muito importante que beneficia os nossos estudantes
através dos programas de Estágios e de Aprendiz. Uma
Associação filantrópica de direito privado sem fins
lucrativos que tem esse objetivo de auxiliar o jovem
estudante universitário e do ensino médio na busca da
qualificação profissional merece todo o nosso apoio e
reconhecimento”, destacou Leonardo Ciacci.

Vereador Carlúcio
Mecânico pede
informações sobre
prevenção de enchentes
na Plínio Salgado
O
vereador
Carlúcio Mecânico
está cobrando do
E x e c u t i v o
informações sobre as
providências que
estão sendo tomadas
para a prevenção de
enchentes em toda a
extensão da Avenida
Plínio Salgado.
“O ditado é muito
certo de que prevenir
é melhor do que
remediar, por isso, nesse período que teremos uma seca,
é prioridade criar um plano para que quando ocorram as
chuvas não aconteçam as enchentes naquela região que
tanto prejudica moradores e comerciantes. Por isso peço
informações atualizadas sobre as medidas realizadas pela
Administração Municipal para prevenir as enchentes e os
danos decorrentes dela. Situações que, infelizmente têm
se tornado rotina”, argumentou o vereador.
Ainda segundo Carlúcio, em 2016 o Secretário de
Governo informou, através de ofício, o interesse do
Município de solucionar tais problemas e que, enquanto
não solucionava em definitivo a situação, o Município
estava elaborando vários estudos e buscando alternativas
viáveis para o local. Entretanto, verifica-se que os
alagamentos e enchentes vêm se repetindo e agravando
ao longo do tempo.
“Espero com esse requerimento esclareça o que foi
realizado pela Administração Municipal e o que poderá
ser realizado para adequar o sistema de captação e
drenagem das águas pluviais no local”, finalizou.

VARGINHA

DESFILE das
PRINCESINHAS
DO CAFÉ
e CONCURSO DE
PRODUÇÕES
ESCOLARES
Atrações do 3º
CAFÉ COM TUDO
Em comemoração ao
DIA NACIONAL DO
CAFÉ (dia 24 de maio) será
promovida a SEMANA
DO CAFÉ, que acontecerá
nos dias 24 a 27 de Maio
de 2018, com os seguintes
objetivos:
- Fazer com que
Varginha seja referência
absoluta do Café no Brasil
atraindo especialistas, produtores, importadores, comerciantes, baristas, turistas de todo o Brasil apaixonados pelo café e principalmente consumidores;
- Explorar o potencial e
vocação da região: o café;
- Promover a cidade de
Varginha em todo território
brasileiro e internacional;
- Fortalecer o comércio
da cidade, trazendo consumidores de outros municípios e estados;
- Trazer novos investimentos para a cidade
(cafeterias, indústrias etc.);
- Incluir no calendário
anual das entidades locais a
SEMANA e o DIA DO
CAFÉ.
A participação das Escolas Municipais e CEMEIs
será por meio de ações que
explorem o estudo e a pesquisa sobre o café no município de Varginha, culminando com o evento “Desfile das Princesinhas do
Café” e com o Concurso de
Produção.
As unidades educacionais Municipais foram convidadas a participar. E mesmo sem participar do evento, que seja feito alguma
atividade pedagógica que
trabalhe sobre o tema, na
Semana do Café.
As ações serão as seguintes:
1- DESFILE
PRINCESINHA DO
CAFÉ - Esta ação visa a
participação de crianças da

& Sul de Minas

Educação Infantil (0 a 5
anos), na qual cada unidade elegerá a Princesinha do
Café, uma alusão ao Município por ser considerado a
Princesa do Sul. A apresentação das princesinhas
acontecerá em um evento:
Dia: 24/05/18 - Horário de
início: 14h - Horário de
término: 16h - Local: Teatro Mestrinho
* Os CEMEIs (0 a 3
anos) participantes devem
encaminhar o nome e idade da aluna para Ângela
Botrel
–
amobotrel@gmail.com e
os CEMEIS e escolas (4 e
5 anos) para Adriana
Pedrosa
–
adrianapedrosa75@gmail.com.
* A aluna, representante de cada unidade participante do desfile, receberá
uma premiação de participação.
* Sugerimos que a unidades participantes selecionem a princesinha por
meio de sorteio, uma vez
que não se trata de um concurso.
* O traje das princesas
deverá fazer referência ao
café.
* A abertura do evento
será com uma apresentação
artística, a definir.
* Sugestão: Utilizar
uma apresentação artística
que seja das unidades municipais. (Ver unidades que
se interessam).
2- CONCURSO DE
PRODUÇÃO - O concurso será destinado aos alunos de Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano, assim distribuídos em três categorias:
1º ao 3º ano – Desenho
– individual – elaborado
em folha sulfite branca A4
4º e 5º ano – História
em quadrinhos – indivi-

De 24 a 27 de maio de 2018 ocorrerá a 3º edição
do Café com Tudo, na Semana do Café,
organização e realização da Associação Comercial
e Industrial Agropecuária e Serviços de Varginha
- ACIV, e Secretaria de Educação de Varginha –
SEDUC que participará, através de suas Escolas e
Cemeis, com o concurso de desenhos, histórias em
quadrinhos e vídeos musicais (paródias)
produzidos pelos alunos de 1º ao 9º anos da Rede
Municipal, e o "Desfile das Princesinhas do Café",
com as alunas das Escolas e Cemeis da Educação
Infantil.
O evento tem como objetivo ressaltar a
importância da cafeicultura para Varginha e região,
destacando a cidade no circuito do grão, como o
maior comércio de café do Brasil. A participação
das Escolas Municipais e Cemeis ocorrerá por
meio de estratégias voltadas para o estudo e a
pesquisa sobre o café no município de Varginha,
onde os alunos conhecerão mais sobre este tema.
dual – elaborado em folha
sulfite branca A4
* 6º ao 9º ano – Produção de vídeo – Paródia
musical sobre o tema
“CAFÉ” - grupos de 2 a
4 alunos (no máximo) em DVD, devendo ter uma
duração de no mínimo 2
minutos e no máximo 4
minutos.
Todas as produções terão como tema central o
café no município de
Varginha.
O tema deverá ser
pesquisado e estudado por
alunos e professores com o
objetivo de fundamentar as
produções.
A escolas participantes
deverão selecionar e encaminhar dois trabalhos para
a SEDUC, até o dia 16 de
maio, sendo que as produções de 1º ao 5º devem ser
encaminhadas para Paula e
os vídeos para Juliana
Vazzi.
Todas as produções devem vir com uma folha à
parte contendo as seguintes informações:
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1- Nome da escola participante;
2- Nome do aluno ou
grupo de alunos;
3- Ano/série em que
o(s) aluno(s) estuda(m);
4- Nome do professor
ou professores que orientaram a elaboração do trabalho.
Para a seleção dos trabalhos será composta uma
comissão com membros
das entidades realizadoras
do evento, que fará a seleção de um único trabalho
vencedor de cada categoria,
que será divulgado no dia
25 de maio.
Os primeiros colocados
das categorias “Desenho”,
“Slogan” e “Produção de
vídeo” receberão individualmente um prêmio que
será entregue no dia 25 de
maio.
Informações, estão à
disposição, Solange Inácio
Ribeiro Conde - Coordenação de Projetos/Formação
Continuada, e Rosana
Aparecida Carvalho - Secretaria Municipal de Educação.
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Leonardo Ciacci - Presidente da Bares de Alfenas e Poços de Caldas
Câmara participa de reunião sobre recebem evento científico mundial
promoção do Turismo Regional

O presidente da Câmara de
Varginha, vereador Leonardo
Ciacci, esteve presente na manhã
da sexta-feira (27/04) na reunião
ordinária do Circuito Turístico
Vale Verde e Quedas D’Água do
qual o município de Varginha é
associado, juntamente com as
cidades de Bom Sucesso,
Coqueiral, Ijaci, Ingaí, Itumirim,
Lavras, Luminárias, Nepomuceno,
Perdões, São Bento Abade, São Tomé das
Letras e Três Pontas.
O evento realizado no auditório do
Sebrae reuniu representantes dos
municípios associados e contou ainda com
a presença do Secretário de Turismo e
Comércio, Barry Charles Sobrinho, do
chefe de Coordenação do Complexo
Turístico Newton Geraldo Pereira e Neto
e do analista do Sebrae Arrisson Tavares.
Durante o evento foram discutidos
assuntos relacionados ao desenvolvimento

De 14 a 16/05 - Pint of Science será promovido pela UNIFAL-MG
nas duas cidades mineiras

do turismo regional.
Leonardo Ciacci enalteceu a
importância do turismo para a cidade e toda
a região. “Nós temos conhecimento do
evidente potencial turístico de Varginha e
de toda a nossa região e precisamos
explorar isso. Através da Associação
Turística podemos trocar experiências e
buscar mecanismos para desenvolver o
setor turístico. A Câmara Municipal de
Varginha se coloca à disposição para
discutir, apoiar e colaborar nas políticas
públicas para o setor”, disse.

Câmara de Varginha aprova
Projeto que prevê Diagnóstico
Precoce para dectetar Autismo

Com votação unânime na segunda-feira
(23/04), os vereadores de Varginha
tornaram obrigatória a realização de dois
exames clínicos para diagnóstico precoce
do Autismo. De autoria do vereador
Cláudio Abreu, a Lei garante de forma
gratuita a aplicação de instrumentos de
triagem de desenvolvimento infantil que
vão possibilitar o rastreio do Transtorno
do Espectro do Autismo.
“Quando o Transtorno do Espectro
Autista (TEA) é identificado antes dos três
anos de idade, e com a correta intervenção,
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a melhora das habilidades sociais pode
chegar a 80%, o que vai proporcionar uma
qualidade de vida melhor para a criança e
consequentemente para a família”,
justificou o autor da proposição, vereador
Cláudio Abreu.
Os procedimentos clínicos que serão
incluídos na saúde de Varginha são feitos
no acompanhamento das crianças, do
nascimento aos 36 meses de idade, por
profissionais especializados como explica
Cláudio Abreu.
“O primeiro procedimento chama-se
Indicadores Clínicos de Risco para o
Desenvolvimento Infantil (IRDI), que
avalia 31 quesitos na relação entre bebê e
cuidador nos primeiros 18 meses de vida.
O segundo, conhecido como M-Chat (sigla
em inglês para Modified Checklist for
Autism in Toddlers), é um questionário
com 23 perguntas feito aos pais sobre as
crianças, de 18 a 36 meses, sobre as
habilidades sociais dos filhos”.
A matéria segue para a sanção do
prefeito Antonio Silva e entra em vigor na
data de publicação no Diário Oficial do
Município.

Nos próximos dias 14, 15 e 16/05, as cidades de Alfenas e Poços de Caldas farão sua
estréia no Pint of Science. Durante os três dias
do festival mundial de divulgação científica,
edição realizada em Alfenas e em Poços de
Caldas pela Universidade Federal de Alfenas
- UNIFAL-MG., pesquisadores das duas cidades e de outras localidades vão conversar com
o público sobre temas universais como
Astrofísica, Inteligência Artificial, Educação,
Saúde, Evolução, Origem e Destino da Vida,
Mudanças Climáticas, Energia Nuclear, História da Humanidade e do Universo, como
também sobre temas locais como a História
Geológica de Poços e o Direito à Cidade e às
Águas.
A proposta dos bate-papos marcados para
os três dias de evento é esclarecer dúvidas e
apresentar as últimas descobertas nessas e em
outras áreas do conhecimento.
De acordo com a professora Márcia Cordeiro, coordenadora da edição de Alfenas do
Pint of Science, que acontecerá nos bares Hot
Batata e Seu Boteco, o evento é uma oportunidade de conversar sobre ciência de uma forma irreverente e, ao mesmo tempo, inclusiva.
“Os temas, que podem ser considerados complexos, são tratados com rigor científico, mas
em um ambiente bem diferente da universidade e isso os deixa ‘mais leves’ podendo despertar ainda mais o interesse do público presente”, explica.
Em Poços de Caldas, o festival acontecerá no bar Justo no Terraço e no New York Pub,
onde o público poderá entender, de forma
descontraída, como funciona a pesquisa científica e descobrir dificuldades e belezas da ciência. “Poder falar com as pessoas sobre a
Origem do Universo, da Humanidade e da
Vida, sob a luz da ciência é fundamental. Os
cientistas não podem se omitir na discussão
de temas tão importantes na vida das pessoas", comenta o professor Fernando Gardim,
coordenador do evento no município. Segundo o professor, trazer pesquisadores para discutir sobre se há ou não há mudança climática, ou como nossa sociedade está mudando
devido às novas tecnologias e novas formas
de economia é uma oportunidade incrível para
todos os envolvidos. "Qual morador nunca se
perguntou: Poços está localizado na boca de

um vulcão? E nossas águas, serão sempre
abundantes, ou continuarão inundando o centro da cidade?”, indaga.
Outros destaques deste primeiro ano de
participação de Poços de Caldas são a presença dos pesquisadores Carlos Wuensche,
Diógenes Galetti e Joel Rodrigues, referências nas áreas de Astrobiologia, Física Nuclear
e Internet das Coisas, e a conversa sobre o uso
de técnicas de design de games em nossa vidas.
PROGRAMAÇÃO:
Alfenas - Bares Hot Batata e no Seu
Boteco (antigo Bar do Otávio), a partir das 19h
Poços de Caldas - Bares Justo no Terraço e no New York Pub, a partir das 19h30
A entrada é gratuita e o participante paga
apenas o que for consumido nos estabelecimentos. O evento não emite certificado de
participação.
A programação completa está disponível
nos sites www.pintofscience.com.br/events/
alfenas e https://pintofscience.com.br/events/
pocosdecaldas. Não há necessidade de inscrição.
Mais informações sobre o evento em
Alfenas pelo e-mail marcia.unifal@gmail.com
ou pelo telefone (35) 3701-9713; ou em Poços de Caldas pela página no Face do evento
local.
Pint of Science
De Norte a Sul do Brasil – O Pint of
Science nasceu em 2013, como uma iniciativa
de pesquisadores da Inglaterra, e se expandiu
graças a uma rede de voluntários. Neste ano,
21 países promoverão o evento de forma simultânea. No Brasil, o festival foi realizado
pela primeira vez em São Carlos-SP, em 2015.
Este ano, serão 56 cidades das cinco regiões
brasileiras a sediar o evento. A programação
conta com cerca de 500 bate-papos sobre assuntos científicos em diversas áreas.
Com informações: organização da edição
do Pint of Science em Alfenas e em Poços de
Caldas - Fotos: Edição 2017 Pint of Science
(divulgação) - Link da notícia: http://
www.unifal-mg.edu.br/comunicacao/baresalfenas-pocos-recebem-evento-cientificomundial
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Vereadores participam
da inauguração da
Sala Mineira
do Empreendedor

Estudo mostra que muitos
cafeicultores ainda não usam
tecnologia nas lavouras no
Sul de Minas Gerais

Iniciativa foi desenvolvida para melhorar e simplificar o ambiente de negócios
em todo o Estado, atuando junto das administrações municipais
O presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Leonardo Ciacci, e os
vereadores Delegado Celso Ávila, Dudu
Ottoni e Zilda Silva participaram, na manhã do dia 03/05, do lançamento da Sala
Mineira do Empreendedor, inaugurada no
Escritório Regional da Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais, em Varginha.
O local funcionará como um espaço
de promoção de novas empresas, desenvolvimento de negócios e integração com
o setor público, além de orientações, serviços e capacitações aos empreendedores.
Conta com a parceria da Prefeitura
Municipal de Varginha, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, Junta Comercial e Governo

do Estado de Minas Gerais.
Para o presidente da Câmara, a iniciativa é muito produtiva, pois, facilita a
vida do empreendedor.
“Precisamos desburocratizar a vida de
quem procura empreender em nosso país.
São tantas as dificuldades que as pessoas
encontram para abrir uma empresa, gerar emprego, que muitas acabam desistindo.
A Sala Mineira do Empreendedor une
as entidades e órgãos públicos em uma
ação que beneficiará os empresários e
isso, com certeza, irá refletir na geração
de emprego e renda para o nosso Município.
A Câmara de Varginha apóia e incentiva essas ações”, disse Leonardo Ciacci.

PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.
* MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E EMPRESAS
FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’
POR CAUSA DISSO.
Anuncie nas TVs

www.tvvarginha.com.br

TV VARGINHA

www.tvminasdosul.com.br

www.tvminasdosul.com.br

TV MINAS DO SUL TV BELO HORIZONTE

No seu Celular - para ver a TV VARGINHA a TV MINAS DO SUL a TV BELO HORIZONTE acesse pelo
Aplicativo Grátis da TV VARGINHA da TV MINAS DO SUL da TV BELO HORIZONTE. Basta entrar no PlayStore
ou GooglePlay no seu Celular e digitar TV VARGINHA ou REDE MINAS DO SUL ou TV BELO HORIZONTE e
baixar. Agora é só compartilhar e divulgar para os seus amigos baixarem. A TV VARGINHA a TV MINAS DO SUL
a TV BELO HORIZONTE já estão no ar as 24 horas do Dia, os 7 dias da Semana, os 365 dias do Ano. Você
também assiste as TVs VARGINHA MINAS DO SUL TV BELO HORIZONTE pelo Computador, Tablet e Smart Tv
Anuncie também nos Jornais impressos
E-mail: minasdosul@minasdosul.com.br
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Um levantamento da Universidade
Federal de Lavras (Ufla) mostrou que
muitos produtores de café do Sul de Minas
ainda não conseguem utilizar tecnologia
nas lavouras. O estudo durou quatro meses
e ouviu 179 agricultores da região.
Pelo menos 20% dos entrevistados
disseram que não fazem sequer a análise
de solo anualmente. Além disso, 33%
também não têm o costume de fazer análise
foliar, o que, segundo a pesquisadora
Angélica, responsável pelo estudo, se deve
principalmente à falta de informação.
“O pequeno produtor, muitas vezes, é
um pouco mais complicado para ele ter
acesso à essa tecnologia. Então, é muito
importante que órgãos, principalmente de
pesquisa, como a Ufla, e outras
organizações de assistência, como a
Emater-MG (Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais) e Senar (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural) continuem
promovendo a disseminação de tecnologias
existentes para esses produtores e
incentivando que eles busquem, que eles
se atentem”, explica Angélica.
Uma realidade que também pode mudar
por meio da educação. Tem cafeicultor
apostando na formação dos filhos, na
esperança de que, depois de formados, eles
retornem para o campo para ajudar com
conhecimento.
O pai da estudante Thaynara de Paula
Oliveira, por exemplo produz café em
Perdões (MG), e a estudante de Agronomia
quer usar o que aprende na Ufla para ajudar
na produção da família.
“A minha idéia não é me formar e já
voltar para lá, mas agregar um pouco de
conhecimento, agregar um pouco de mais
tecnologia, de poder mesmo chegar lá na
roça e falar: ‘Pai, eu tenho certeza disso, a
gente pode investir nisso e vai dar tudo
certo’”, conta Thaynara.

Leonardo Assad Aoun comentou em:
01/05/2018 09:39 - Estudo mostra que
muitos cafeicultores ainda não usam
tecnologia nas lavouras no Sul de Minas
Gerais. Levantamento durou quatro meses
e ouviu 179 agricultores da região. Por
Jornal da EPTV 2ª Edição/G1 Sul de Minas.

Paixão pelo café
O estudo também apontou o perfil do
cafeicultor da região e mostra que quem
está no campo tem amor pelo trabalho. É o
caso do Francisco de Paula Vitor Oliveira,
que é pequeno produtor. Para ele, a relação
com a cafeicultura é algo especial.
“A gente está lidando com uma coisa
que é um ser vivo, uma coisa viva. E a gente
batalha, vê o que acontece com ela, esse
carinho que a gente tem por ela. E a gente
chega até a conversar com a planta, porque
isso faz bem para a planta também”, diz
Oliveira.
Pequenas lavouras de café muitas vezes
são passadas de pai para filho. Outro traço
comum revelado pela pesquisa é que as
propriedades passam de pai para filho. Na
família do Ernane Vilela Lima, a produção
de café está na quarta geração.
“Essa parte que foi passada pra gente,
essa parte que nós recebemos do pai, no
caso, é uma coisa que a gente valoriza
demais, porque é uma coisa que foi
conquistada com muito trabalho, muito
sacrifício. E a gente faz de tudo para
continuar na atividade e ter sucesso na
atividade”, afirma Lima.
E não é só a terra e os pés de café que
são passados de pai para filho. Os
conhecimentos sobre a cultura também. As
técnicas do passado ajudam os cafeicultores
superarem os desafios do presente.
“Você vê que o mercado hoje é uma
constante, muda demais, é uma loucura.
Então a gente pega essa coisa que veio deles
e tenta aperfeiçoar cada vez mais, melhorar
mais essa parte para poder valorizar mais
o nosso produto”, completa Lima.
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Conheça mais um produto BDMG:
O Empreendedoras de Minas.
Entre em contato com o SINDCONT
e saiba como contratar. (35)3221-1131

Projeto EPTV na Escola
A Secretaria Municipal de Educação
participou na quinta-feira, 26/04, no Teatro Mestrinho, do lançamento do Projeto EPTV na Escola. O evento contou
com a presença de professores, coordenadores, secretários e superintendentes,
representantes da área educacional de 56
cidades da região.
Varginha foi representada pela secretária de Educação, Rosana Carvalho, pela
coordenadora de Projetos e Formação
Continuada, Solange Conde, e pelo superintendente da Superintendência Regional de Ensino, Erivélton Giovani Ramos.
O tema deste ano é “MINHA VOCAÇÃO E O PROPÓSITO DE MINHA
VIDA”. O título da redação será livre e
a principal proposta é fazer com que os
jovens estudantes pesquisem, analisem,
reflitam e debatam em sala de aula sobre
esse tema.
O jornalista Ciro Porto, diretor Geral
de Jornalismo da EPTV e diretor e apresentador do programa Terra da Gente,
palestrante do dia, falou da importância
de se ter um propósito de vida e estar
aberto a mudanças. Ter propósito é plural, é social, útil e necessário. Nossos
jovens devem estar preparados para buscar autoconhecimento, fazendo questionamentos que vão esbarrar em questões
existenciais e levar a uma escolha profissional mais consciente.
O EPTV na Escola é um projeto de
grande retorno institucional que valoriza a criatividade e a educação, que promove o engajamento dos jovens, das
comunidades educativas e de seus familiares para proporem soluções sobre
questões ligadas a sua vivência escolar
ou social. Participam do projeto, alunos
dos 9º anos, último ano do ensino fundamental, de escolas públicas ou particulares, das 66 cidades da região de cobertura da EPTV.
Os trabalhos classificados passam por
uma comissão formada pela própria
EPTV, visitam as instalações da emissora, concorrendo a uma premiação exclusiva em um evento especial.
Além disso, os ganhadores participam
do processo de produção do tema da redação, em um bloco dedicado em um
telejornal da EPTV.
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