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O JORNAL QUE VAI ONDE O POVO ESTÁ

REDREDREDREDREDAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Que Brasil é esse! Onde chegamos! Onde ain-
da vamos chegar!

Está aí a greve dos cami-
nhoneiros - mais uma das
demonstrações da situação
que nossos dirigentes maio-
res, com raras exceções, le-
varam o Brasil.

O prefeito Antônio Silva e o vice-prefeito Vérdi Melo
receberam na quinta-feira, 17, a visita de Wendel dos Reis
Araújo, diretor Comercial da TwoFlex Táxi Aéreo Inteli-
gente, que já está operando com vôos comerciais e de car-
gas do Aeroporto Municipal de Varginha para o aeroporto
da Pampulha, em Belo Horizonte.

Há quase 20 anos no mercado, a TwoFlex , que é a
maior operadora de táxi Aéreo do segmento, “levou em
consideração a escolha pelo Aeroporto de Varginha, o fa-
tor de ser o Município referência para o Sul de Minas e
para o Estado, além de  possuir um aeroporto estruturado
e consolidado”, nas palavras de Wendel Araújo.

Desde que iniciou os vôos em Varginha, a empresa vem
operando com vôos comerciais três vezes por semana (ter-
ça, quarta e quinta-feira), de Varginha com destino ao
Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, às 9h15, e
diariamente com vôos de Cargas, para o mesmo destino,
com saída de Varginha as 22h15, e capacidade para 500
quilos de carga. Atualmente um de seus clientes é o labo-
ratório Hermes Pardini.

“Esta é sem duvida uma grande conquista para Var-
ginha, que se consolida como pólo na região e no Estado.
Agora nossa expectativa é que tenhamos vôos Varginha/
São Paulo, que corresponderiam às expectativas da classe
empresarial”, disse Antônio Silva.

Assim como ele, o vice-prefeito Vérdi Melo reconhe-
ceu a importância da vinda da TwoFlex para Varginha.
“Desde que assumimos a Administração temos investido
em melhorias no Aeroporto, que passou por uma reestru-
turação, com novos e modernos equipamentos, mais re-
centemente recebeu novo sistema de balizamento, possi-
bilitando vôos diurnos e noturnos com segurança”, desta-
cou Verdi.

A reunião contou com a presença do administrador do
aeroporto, Rogério Evaristo, e do secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Pedro Gazzola.

Vôos comerciais e de
carga em Varginha

Foto aérea
do balizamento noturno

do
Aeroporto de Varginha

Prefeito Antônio Silva dá posse a
diretoras de Escolas Municipais e Cemeis

<<< Na sexta-feira, 18, na sede da Secretaria
Municipal e Educação, ocorreu a posse da nova equipe
gestora das Escolas Municipais e Centros Municipais de
Educação Infantil (Cemei) - Gestão 2018/2021, posse
presidida pelo prefeito Antônio Silva, acompanhado do
vice-prefeito Vérdi Melo.

Na oportunidade o prefeito Antonio Silva reafirmou
seu compromisso com a Educação e falou da satisfação
de participar de eventos promovidos pela Secretaria de
Educação. “Tenho pela Educação profundo respeito,
minha mãe foi professora e foi graças a ela que cheguei
onde estou”, destacou..

“Trabalhar com a Educação não é uma das tarefas mais
fáceis, e sempre digo que de nada adianta o compromisso
da Administração de reformar e construir escolas, capacitar
nossos profissionais se a gestão da escola não for de
qualidade. Não adianta sermos políticos, técnicos. Hoje a
gestão precisa ser de qualidade, sem isso as coisas não
acontecem”, enfatizou o vice-prefeito Verdi Melo.

A solenidade contou com as presenças do prefeito
Antonio Silva, do vice-prefeito Verdi Melo, da Secretária
de Educação Rosana Aparecida Carvalho, da diretora do
Departamento Educacional Vânia de Fátima Flores Paiva,
e do presidente da Câmara, vereador Leonardo Ciacci.

Assinaram o termo de Posse: CEMEI Mundo Encantado e CEMEI
Professora Santusa Maria Rabêlo de Rezende: diretora Valéria Castelhano Borges.
CEMEI Mãe Rosa e CEMEI Nossa Senhora das Graças: diretora Rosélia Isaltina da
Silva Mendes. E.M. São José: diretora Roselange dos Santos Galdino, vice-diretores:
Márcia Ribeiro Destéfani e Nelson Pereira de Andrade. E.M. Professora Maria
Aparecida Abreu: diretora Giselle Maria Ribeiro de Souza, vice-diretoras: Juliene
Aparecida da Silva Pires e Jaqueline de Morais. E.M. Matheus Tavares: diretora
Valéria Fernandes Agra Valim, vice-diretores: Milton Tavares Júnior e Laureli do
Carmo Vitor Rossignoli. E.M. José Camilo Tavares: diretora Priscila Bernardes de
Oliveira, vice-diretoras: Neusa Aparecida Nogueira Rosa e Conceição Aparecida
Vallim. E.M. José Augusto de Paiva: diretora Josiane Lopes, vice-diretores: Wander
Luiz de Almeida e Marialva dos Reis. E.M. Cláudio Figueiredo Nogueira e E.M.
Emílio Justiniano de Rezende Silva: diretora Marli Aparecida Braga Gonçalves Silva.
E.M. Antônio de Pádua Amâncio: diretora Janaína André Pimenta Alves e vice-
diretora Maria Aparecida Marques da Silva Maia.
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* Bola
Cheia >Cá p’ra nós* Bola

< Murcha

* Vai-lhe como um “pu-
xão de orelha” para o Vere-
ador que, facultada a pala-
vra aos vereadores ao final
da reunião, não a tem usa-

* Para a Eurofarma e
Momenta Farmacêutica
que convidaram o chefe do
Executivo, prefeito Anto-
nio Silva, que lá esteve

* Cá pra nós, mais uma mexida no tabuleiro da po-
lítica local. Desta vez o vereador, Dr. Cláudio Abreu, foi
alçado Líder do Prefeito, substituindo Joãozinho Enfer-
meiro.

* Cá pra nós, após muitos ensaios e convites de
adversários partidários em o levar para seus partidos, o
vereador Zacarias Piva (PP/Progressistas) aquietou-se por
não poder mudar de partido antes da próxima eleição mu-
nicipal, sem perder o seu mandato - norma da legislação
eleitoral. Há não ser que houvesse um dos motivos pre-
vistos na legislação eleitoral.

* Cá pra nós, para as eleições deste ano de 2018 só
foi permitida a troca de partido para os deputados federal
e estadual - 6 meses antes das eleições.

* Cá pra nós, mas, os ensaios e convites continua-
rão com vistas às eleições municipais de 2020 - prefeito,
vice e vereadores.

* Cá pra nós, também não está descartada a candi-
datura de Zacarias Piva a deputado estadual pelo seu par-
tido - o PP/Progressistas.

* Cá pra nós, 2020 ainda está longe, e até lá ...

* Cá pra nós, mas, acontece que, recente, o verea-
dor Piva se ‘esperneou’ em uma pronunciamento infla-
mado na Câmara, com sérias colocações sobre o Executi-
vo - e não propriamente ao Chefe do Executivo - como
ressaltou.

* Cá pra nós, Piva se sentia ‘desprestigiado’ e que o
mesmo estava acontecendo com seus colegas edis, por
parte de, frizou ele, secretários municipais.

* Cá pra nós, político correto, amável, cordial, aten-
cioso, e cioso de sua condição de cidadão e político, exi-

acompanhado de secretários, bem como foi convidado o
presidente da Câmara, Leonardo Ciacci, que lá também
se fez acompanhar de vereadores.

O Centro de Distribuição da Eurofarma fica no Porto
Seco do Sul de Minas e já está em atuação na cidade des-
de março deste ano, gerando cerca de 100 empregos dire-
tos. A multinacional Eurofarma, juntamente com a
Momenta Farmacêutica, distribuem para todo o Brasil, a
partir de Varginha, 100% das vendas ao canal varejo, que
incluem os produtos de prescrição médica e genéricos.

do, e o pior, se retira do Plenário de imediato, não ouvin-
do as manifestações dos vereadores, em total desrespeito
aos demais colegas edis - observação que temos ouvido
ser comentada por diversas vezes, tanto em Plenário como
por quem vê a transmissão da reunião pelos meios de co-
municação.

ge e cumpre o devido respeito quanto à harmonia no tra-
tamento, notadamente quanto aos Poderes constituídos.

* Cá pra nós, todos nós já sabemos que serão os
mesmos os candidatos que representarão Varginha nas
urnas deste 2018. Porém, aparecerão ‘novatos’ - com cer-
teza... e como aparecerão.

* Cá pra nós, todos nós estamos com nossos olha-
res para o dia 7 de outubro - que já está chegando.

* Cá pra nós, todos nós estamos de olho nos pré-
candidatos a Governador de Minas, além de deputados
estaduais e federais e a senadores.

* Cá pra nós, também aos pré-candidatos a Presi-
dente do Brasil.

* Cá pra nós, inclusive o Temer, que dificilmente
reverterá a imagem de vampirão retratada no Carnaval.
Mas, ainda assim ele tem sorte. Podia ser pior: a PGR tem
subsídios para novas denúncias contra ele; a chefe do ór-
gão, Raquel Dodge, desistiu de denunciá-lo pela terceira
vez por dificuldades políticas e não por falta de provas.
Em vez de confrontar deputados no fim do mandato, a
PGR optou por adiar investigações e pegar Temer já como
ex-presidente, em 2019. Se escapar da cadeia, ele ainda
passará o resto da vida perdendo noites de sono e quei-
mando patrimônio com vários processos. Para o presi-
dente-vampirão, o futuro não é menos sombrio que o pre-
sente.

* Cá pra nós, líder nas pesquisas sem Lula, Jair
Bolsonaro quer muito o acordo com o PR, legenda do seu
vice dos sonhos, o senador capixaba Magno Malta. A ali-
ança está na mão do presidente da legenda, Valdemar Costa
Neto, que estuda como opção lançar o empresário Josué
Alencar ao Planalto. A decisão do cacique, seja qual for,
será imposta aos Estados. E se for pró-Bolsonaro, ela será
anti-Pimentel: não tem como conciliar apoios ao gover-
nador do PT e ao presidenciável do PSL.

* Cá pra nós, a aproximação do PR com Bolsonaro
pode levar ao desembarque de um importante aliado do
palanque de Pimentel. O PR é controlado em Minas pelo
ex-deputado José Santana e seus filhos Gustavo e Bernardo
Santana, o último inclusive é ex-secretário de Defesa So-
cial e próximo do governador. Até agora, a família tem
garantido apoio à reeleição do petista, mas, terá dificul-
dades em manter o compromisso se a cúpula nacional fe-
char com o presidenciável do PSL.

* Cá pra nós, o ex-governador Newton Cardoso co-
memora seu aniversário de 80 anos neste sábado com uma
festa de arromba em Pitangui, onde possui uma grande
fazenda. Cerca de três mil convidados já confirmaram
presença.

* Cá pra nós, seja pela idade, seja pelo momento do
MDB, muito dividido e confuso em Minas, o ex-gover-
nador Newton Cardoso voltou a ter um grande
protagonismo na legenda. No evento realizado pelo parti-
do na ALMG para marcar os 52 anos desde a fundação,
no final de março, Newtão foi o principal astro: o único a
lançar um livro e o último dos oradores a discursar.

* Cá pra nós, Anastasia participou no último sába-

do de uma convenção da igreja Assembleia de Deus em
Juiz de Fora, a convite do deputado Noraldino Junior, e
fidelizou o apoio de um pequeno partido, o PSC, com os
seus preciosos dez segundos de propaganda na TV.

* Cá pra nós, marqueteiros e políticos chegaram a
uma conclusão sobre a propaganda eleitoral neste ano: a
campanha será tão efêmera que já estará passando quan-
do o eleitor começar a distinguir pessoas e ideias.

* Cá pra nós, a publicidade na TV será curtíssima
(15 dias no total para candidatos a Governador e 14 para
Presidente), pulverizada entre quase 40 partidos e frag-
mentada ao longo da programação de emissoras, com mais
“comerciais” e menos programas diários.

* Cá pra nós, por outro lado, a publicidade de rua e
internet será minguada pelo teto imposto aos gastos: o
candidato não poderá ultrapassar certo valor, que seria de
R$ 14 milhões para Governador, cifra insuficiente para
ações de comunicação abrangendo todo o Estado. A cam-
panha que vem aí se mostra ridiculamente pequena e su-
perficial.

* Cá pra nós, a característica meteórica da campa-
nha dá uma tremenda força à mesmice e levanta enorme
barreira para novos candidatos. Na disputa de Governa-
dor ou Presidente, a essa altura, quem estiver mal na pes-
quisa ou for pouco conhecido já pode desistir da vitória,
pois, não terá mais tempo nem volume de campanha para
ser notado. À exceção de quem for indicado por Lula,
único hoje a transferir votos, os novos e desconhecidos
não têm vez nessa campanha, moldada de jeito a favore-
cer nomes já consolidados.

* Cá pra nós, em Minas, a campanha-meteoro vai
desmanchando pré-candidaturas ao Governo, uma a uma.
O primeiro a perder apoio foi Dinis Pinheiro, depois
Rodrigo Pacheco e depois Marcio Lacerda, que agora vem
recuperando apoios e acordos, como o do PCdoB - sem-
pre aliado do PT.

* Cá pra nós, os três são nomes incertos na disputa
de governador, que vai sendo direcionada pela próprias
regras do jogo para uma polarização entre candidatos que
já exerceram o cargo: o petista Pimentel e o antecessor
tucano Anastasia.

* Cá pra nós, os congressistas tinham o continuísmo
em mente quando votaram o novo modelo, proposto por
Rodrigo Maia após tratativas com emissoras de TV lide-
radas pela Globo. Esse projeto inclusive ajudou a ascen-
são de Maia, de deputado irrelevante do Rio a Presidente
da Câmara Federal. Na defesa das novas regras, adotadas
em 2016, alegou-se que elas serviriam melhor à audiên-
cia das TVs e à paciência do público. Mas, o resultado
concreto das mudanças é menos campanha. Ou menos
debate, menos informação, menos consciência, menos
democracia.
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A reunião ocorreu na se-
gunda-feira, 21, na sala de
reuniões da Prefeitura, quan-
do o prefeito Antônio Silva  e
os proprietários dos terrenos,
Márcio Paiva e seu filho
Felipe, assinaram a escritura
definitiva de aquisição da área
onde será construído o Hos-
pital da Criança, um compro-
misso de governo da atual ad-
ministração Municipal.

Localizada na Rua Alzira
Magalhães Barra, no bairro
Parque Boa Vista, ao lado do
Hospital Bom Pastor, a área
em questão, que é composta
por três terrenos, medindo
1.235 metros quadrados, foi
fruto de permuta  por área do
Município que atenderam aos
proprietários que, durante a
reunião, agradeceram a lisura
do processo.

“Queremos parabenizar o
prefeito Antônio Silva e sua
equipe pela condução deste
processo que culmina hoje
com esta assinatura. Quem
dera no país as coisas fluíssem
assim”, disse Felipe Paiva.

“Com esta assinatura cum-
primos mais uma etapa de um
grande projeto que será a

Reunião na Prefeitura marca
assinatura de escritura definitiva

de aquisição de área para a
construção do Hospital da Criança

construção do Hospital da Cri-
ança para Varginha. Um so-
nho, um compromisso de nos-
sa campanha, que nasce a cada
etapa que vencemos. Agora é
darmos inicio a um moderno
projeto que atenda as neces-
sidades dos pacientes e de
seus familiares”, disse o pre-
feito Antônio Silva.

Ele destacou ainda que a
construção do Hospital da Cri-
ança, numa área próxima ao
Hospital Bom Pastor, em fren-
te ao Centro de Oncologia,
será um agente facilitador,
considerando que parte da es-
trutura do  HBP poderá ser
compartilhada.

“Será possível utilizarmos
serviços como do Pronto
Atendimento, da Tomografia,
do Laboratório, da Farmácia,
da Cozinha, da Lavanderia  e
da Radiologia”. Isso sem con-
tar que, como anexo do Bom
Pastor,  já teremos um hospi-
tal da Criança com tratamen-
to Oncológico 100% SUS.

O projeto visa a construção
de um prédio especialmente
adaptado a realidade das nos-
sas crianças que lá serão aten-
didas, com decoração lúdica,

tudo para recebê-las com o
carinho que nossos pacientes
merecem”, comentou o prefei-
to Antonio Silva.

“Com a construção do
Hospital da Criança não esta-
remos apenas cumprindo mais
um compromisso de campa-
nha, mas, realizando um so-
nho sonhado pelo nosso
povo”, disse o vice-prefeito
Vérdi Melo.

Participaram da reunião,
além do prefeito Antônio Sil-
va, do vice-prefeito Vérdi
Melo e dos proprietários da
área, Márcio e Felipe Paiva,
os secretários municipais de
governo, Carlos Honório
Ottoni Junior, de Planejamen-
to, José Manoel Magalhaes,
de Controle Interno, Luiz
Fernando Alfredo e de Saúde,
Mário terra, o chefe de Gabi-
nete do prefeito, Márcio Erbst,
o Procurador geral do Muni-
cípio, Evandro dos Santos,
diretor do departamento de
geoprocessamento, Ronaldo
Gomes de Lima Junior, o pre-
sidente da Câmara, Leonardo
Ciacci, e os vereadores
Zacarias Piva, Dudu Ottoni e
Buiu do ônibus.

A convite do Grupo Euro-
farma e do Porto Seco do Sul
de Minas, o prefeito de Vargi-
nha, Antônio Silva, o vice
Vérdi Melo, acompanhados
de secretários municipais vi-
sitaram na quinta-feira, 17, o
novo Centro de Distribuição
da Eurofarma e Momenta Far-
macêutica, onde foram rece-
bidos pelo diretor Executivo
de relações Institucionais,
Walker Magalhães Lahmam  e
pelo diretor do Porto Seco,
Breno Paiva

Uma das grandes conquis-
tas da administração Munici-
pal - prefeito Antonio Silva,
o Centro de Distribuição, que
iniciou as operações em mar-
ço deste ano, está instalado no
Porto Seco do Sul de Minas,
gerando cerca de 100 empre-
gos diretos. O faturamento é
da ordem de R$ 175 milhões.
“Ficamos gratos pelo gentil
convite para conheceremos o
Centro de Distribuição, um
ganho para Varginha em todos
os aspectos. Manter esta rela-

Prefeito Antônio Silva e vice
Verdi e secretários Municipais
visitam Centro de Distribuição

da Eurofarma Momenta

ção de reciprocidade com am-
bos os grupos,  nos dá a certe-
za de estarmos no caminho
certo”, disse o prefeito Antô-
nio Silva.

Também o vice-prefeito
Vérdi Melo agradeceu o con-
vite feito pela direção do Por-
to Seco e da Eurofarma, “que
sempre, desde o início das
tratativas para a vinda para
Varginha, foram presentes,
abertos ao diálogo, e assim
continuam”.

A visita contou também
com a presença de vereadores.

Sobre o Grupo Eurofarma
Primeira multinacional far-

macêutica de capital 100%
brasileiro, a Eurofarma tem 45
anos de existência, 6.500 co-
laboradores e está presente
com operações próprias em 20
países da América Latina.

Com 12 plantas fabris na
região, a empresa conta com
mais de 280 produtos em seu
portfólio. Em 2016, produziu
mais de 290 milhões de uni-
dades e atingiu receita de

R$3,3 bilhões, valor 15,7%
superior ao ano anterior. O
grupo investe aproximada-
mente 5,5% de suas vendas
líquidas em Pesquisa & De-
senvolvimento e mantém em
seu pipeline mais de 175 pro-
jetos.

Sobre a Eurofarma Brasil
Considerada uma das me-

lhores empresas para se traba-
lhar, segundo o Great Place to
Work, é também considerada
a farmacêutica mais sustentá-
vel do país pelo Guia Exame
de Sustentabilidade. Com atu-
ação nos principais segmentos
farmacêuticos: Prescrição
Médica, Genéricos, Hospita-
lar, Oncologia, Veterinária,
Licitações e Serviços a Tercei-
ros, a Eurofarma detém a mai-
or força de propaganda médi-
ca do Brasil. Ao todo, são mais
de 2 mil representantes que
fazem cerca de 450 mil con-
tatos médicos/mês. Está entre
as quatro maiores farmacêu-
ticas do país e é a 2ª mais pres-
crita pelos médicos.

Na tarde da quinta-feira
(17), o presidente da Câma-
ra de Varginha, vereador
Leonardo Ciacci, e os vere-
adores Buiú do Ônibus, De-
legado Celso Ávila, Dudu
Ottoni, Joãozinho Enfermei-
ro e Zacarias Piva foram
convidados para conhecer as
instalações da Eurofarma.

O centro de distribuição
da Eurofarma fica no Porto
Seco do Sul de Minas e já
está em atuação na cidade
desde março deste ano, ge-
rando cerca de 100 empre-
gos diretos.

O faturamento é de cerca
de R$ 175 milhões.

“A visita foi muito im-

VEREADORES VISITAM CENTRO
DE DISTRIBUIÇÃO DA EUROFARMA

Em atuação no Município há cerca de dois meses, empresa espera faturamento de R$ 2 bilhões ao ano

portante e ficamos muito
impressionados com a
grandiosidade da empresa.
A estrutura que o Porto Seco
oferece é um diferencial
para Varginha e região e isso
propicia que empresas da
grandiosidade da Eurofarma
possam desenvolver suas
atividades aqui no nosso
Município.

A Câmara sempre apoi-
ará a geração de emprego e
renda para Varginha e hoje
essa visita serviu para refor-
çar nosso compromisso”,
disse o presidente da Câma-
ra, Leonardo Ciacci.

Nesta visita, além dos
vereadores, também partici-

param representantes do
Executivo.

A multinacional Eurofar-
ma, juntamente com a Mo-
menta Farmacêutica, distri-
buem para todo o Brasil, a
partir de Varginha, 100% das
vendas ao canal varejo, que
incluem os produtos de pres-
crição médica e genéricos.

EUROFARMA
Primeira multinacional

farmacêutica de capital
100% brasileiro, a Euro-
farma tem cerca de 6,5 mil
colaboradores e está presen-
te com operações próprias
em 20 países da América
Latina.

Três cadeiras de rodas,
destinadas de forma gratui-
ta a pessoas carentes, foram
conquistadas graças a um
trabalho desenvolvido pela
Comissão Especial e Perma-
nente de Meio Ambiente
Bem Estar Animal e Desen-
volvimento Sustentável da
Câmara Municipal de Var-
ginha formada pelos verea-
dores Cláudio Abreu, Mar-
quinho da Cooperativa e
Zilda Silva.

O projeto foi denomina-
do “Novos Passos” e as ca-
deiras foram expostas no
Plenário da Câmara Munici-
pal na quarta-feira (9)

Desde o ano passado os
integrantes da Comissão têm
arrecadado óleo de cozinha
usado no comércio e em re-
sidências de Varginha e ven-

Vereadores de Varginha
destinam cadeiras de rodas

para pessoas carentes

dido para empresas especia-
lizadas no recolhimento des-
te tipo de material. “A gente
retira do meio ambiente o
óleo que polui e transforma
em benefício pras pessoas
que precisam. Já consegui-
mos comprar seis cadeiras
de rodas e muletas e preten-
demos ampliar esse traba-

lho, sempre em parceria com
a nossa população”, ressal-
tou o vereador Marquinho
da Cooperativa.

Os interessados em cola-
borar com o projeto podem
entrar em contato na Câma-
ra Municipal de Varginha,
pelo telefone 3219-4757 e
pedir para falar com Karla.
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Com o objetivo de incen-
tivar uma nova geração de
consumidores, a Cemig está
levando aos professores da
rede estadual de ensino de
Minas Gerais o Conexão Edu-
car, projeto que promove a
consciência ambiental e o uso
eficiente dos recursos energé-
ticos.

Nos dias 23 e 24 de maio,
a iniciativa chegou a Pouso
Alegre, no sul do Estado, be-
neficiando educadores de 38
escolas situadas nas superin-
tendências regionais de Ca-
xambú, Itajubá, Poços de Cal-
das, Pouso Alegre e Varginha.

Segundo o superintenden-
te de Tecnologia Inovação e
Eficiência Energética da
Cemig, Carlos Renato França
Maciel, a formação de alunos
mais conscientes e que fazem
a diferença no futuro das ge-
rações passa pelos professo-
res. Nesse intuito, o Conexão

Professores do Sul de Minas
participam do Programa

Energia Inteligente da Cemig

Projeto promove a
consciência ambiental
e o uso eficiente dos
recursos energéticos

Educar desenvolve um dia de
atividades junto aos professo-
res, quando há a transmissão
de conhecimentos sobre o uso
eficiente da energia e mudan-
ças de hábitos que devem ser
incentivadas em sala de aula.

Para se ter uma ideia da
abrangência do projeto, que
faz parte do Programa Ener-
gia Inteligente da Cemig,
1.122 escolas do Estado serão
beneficiadas. Dessa forma,
5.610 educadores poderão
participar dos encontros, e a
expectativa é que 673 mil alu-
nos dos anos iniciais e finais
do ensino fundamental te-
nham acesso a esse conheci-
mento, que será fomentado,
ainda, por meio da entrega de

material didático desenvolvi-
do em uma linguagem leve e
atrativa para os educandos.

Programa
Energia Inteligente
Nos últimos três anos, a

Cemig investiu aproximada-
mente R$ 150 milhões em
projetos que disseminam a
cultura do uso consciente e
sustentável de energia elétri-
ca. Além das instituições de
ensino, clientes e comunida-
des de baixa renda, entidades
sem fins lucrativos, hospitais
e iniciativas privadas são be-
neficiadas com as ações do
Programa.

O Programa Energia Inte-
ligente da Cemig é regulado
pela Aneel e se baseia no in-
centivo à mudança de hábitos,
resultando na redução e elimi-
nação do desperdício como
forma de bom uso e preserva-
ção dos recursos naturais.

A Diretoria da Agenda 21 Local de Varginha convida Vossa Senhoria e equipe para
participarem do evento de lançamento do projeto “Descartes de Medicamentos Casei-
ros”, promovido pelo Fórum da Agenda 21 Local. * Data: 04.06.2018
* Horário: 19h às 21h * Local: Auditório do SEBRAE -MG - Praça Dr. Neylor Salles
Gontijo, nº 160, Vila Pinto, Varginha, MG.
Programação:
* 19h00min: Abertura – Diretoria Agenda 21 Local;
* 19h10min: Palestra “ Aterro Sanitário” - Eng. Heuder Pascele Batista;
* 19h45min: Palestra “Coleta Seletiva e Resíduos da Construção Civil” -  Eng. Joadylson
Antônio Barra Ferreira;
* 20h20min: Lançamento projeto “Descarte de Medicamentos Caseiros” – Equipe Agen-
da 21;
* 20h45min: Debate com os palestrantes.
* 21h00min: Encerramento.

Palestrante: Eng. HEUDER PASCELE BATISTA – Engenheiro Civil/Sanitarista, Mestre
em Eng. Sanitária pela UFMG, Especialização em Auditoria e Perícia Ambiental, Pro-
fessor nas disciplinas de Saneamento, Gerenciamento de resíduos Sólidos e Projeto de
Aterros Sanitários. Funcionário da Superintendência de Limpeza Urbana há 34 anos,
tendo exercido até 2014 o cargo de Chefe de Departamento da CTRS – BR040 – Cen-
tral de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR 040, que conta com Aterro Sanitário,
Compostagem, Unidade de Transbordo de Resíduos, Unidade de Captação e
Reaproveitamento energético do Biogás e Unidades de Reciclagem de Resíduos da Cons-
trução Civil. Diretor de Operações do SLU – Serviço de Limpeza Urbana de Brasília –
DF 1/2015, desde 2/2015 exercendo o cargo de Assessor da Presidência/Gestor de Pro-
jetos Especiais na COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais.

Palestrante: Eng. JOADYLSON ANTÔNIO BARRA FERREIRA – Engenheiro Agrô-
nomo, formando pela Federal de Viçosa. Diretor de Operações da CAMIG de 1977 a
1988. Diretor Comercial da CHS Comércio e Representações (holding), em Uberaba/
MG de 1988 a 1992. Gerente de Vendas da Cargill Agrícola S.A., em Santa Luzia/MG
de 1993 a 1998. Assistente Técnico da COCCAMIG - Cooperativa Central dos Cafei-
cultores e Agropecuaristas de Minas Gerais, em Varginha/MG de 1999 a 2000. Secretá-
rio Municipal de Café e Agricultura da Prefeitura Municipal de Varginha/MG de 2001 a
2007. Superintendente da Fundação Cultural de Varginha em 2008. Assessor de Proje-
tos da FEPESMIG – Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, em Varginha, de
2009 a 2012. Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de Varginha, de
2013 até a atual data.

Contato: agenda21localvarginha@gmail.com

Projeto
“Descartes de

Medicamentos Caseiros”

Foi em Guaratinguetá
(SP), nos dias 18 e 19 de maio,
onde ocorreu o Troféu Ivo da
Silveira Lourenço Sudeste
Mirim – 1º Semestre, com a
participação de 23 clubes de
todo o Brasil.

O atleta varginhense, da
Prefeitura (Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer -
SEMEL), Gabriel Avila Bru-
niera, conquistou o 3º lugar
entre 35 participantes na pro-
va 50 metros peito e o 11º lu-
gar entre os 34 participantes
na competição de 50 metros
nado livre. Assim, Gabriel
conquistou o 3º melhor tem-
po do Brasil.

“A competição foi extre-
mamente forte com as maio-
res e mais tradicionais equi-
pes da região sudeste reuni-
das. Equipes como Flamengo,
Fluminense, Minas Tênis,
Tijuca, Corinthians, entre ou-
tras.

Nadador da SEMEL
conquista o 3º melhor tempo do Brasil

Tínhamos grande expecta-
tiva de medalha na prova de
50 metros peito, visto esta ser
a principal prova do atleta que
conquistou o terceiro lugar,
por uma pequena diferença de
centímetros para o primeiro
colocado que nadou em 45”00
segundos, o segundo em
45”24 segundos e 45”40 o
nosso pequeno atleta.

Tenho a certeza de que te-
remos grandes resultados com
Gabriel que é um nadador,
apesar dos 10 anos, muito
maduro e consciente  em suas
provas”, relata o técnico
Wagner Sartini.

A próxima competição da
natação será em Passos, dia 26
de maio, durante o III Torneio
Regional.

Fique atento ao EDITAL e aos prazos!
Qualquer dúvida, contate a Comissão Organizadora pelos telefones:

(35)3212-6392 ou (35)3221-1131

V CONGRESSO DE CONTABILIDADE
DO SUL DE MINAS

Está aberto o edital para publicação de artigos

WHATSAPP  (35)      9.9989-60399.9989-60399.9989-60399.9989-60399.9989-6039



Anuncie também nos Jornais impressos

PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.

www.tvminasdosul.com.brwww.tvvarginha.com.br

TV VARGINHA 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

www.tvminasdosul.com.br

TV MINAS DO SUL

Anuncie nas TVs

Alfenas & circunvizinhas  (35) 9.9989-6039

E-mail: minasdosul@minasdosul.com.br

* MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E EMPRESAS
FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’

POR CAUSA DISSO.
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Na prefeitura de Vargi-
nha o dia 16 de maio - Dia
do Gari - foi comemorado
com singelas confraterniza-
ções no início de cada tur-
no, manhã, tarde e noite,
reunindo o pessoal no pá-
tio da Secretaria de Obras,
onde foi servido um delici-
oso café oferecido pela Se-
cretaria Municipal de Meio
Ambiente, em reconheci-
mento ao importante traba-
lho desempenhado pelos
servidores que percorrem
diariamente as ruas da ci-
dade, coletando o lixo de-
positado pela população.

O prefeito Antônio Sil-
va participou do café, opor-
tunidade em que transmitiu
a todos os cumprimentos da
Administração e o reconhe-

Prefeitura de Varginha presta
homenagem aos coletores de

cimento do trabalho que de-
sempenham.  “Fiz questão
de vir pessoalmente aqui
dizer a vocês que fizemos
uma pesquisa sobre eficiên-
cia na Prefeitura e o setor
de Coleta de Lixo foi o mais
bem avaliando pela popu-
lação, superando hospitais,
escolas e todos os demais
setores que compõem a

lixo
pelo

Dia
do

Gari

nossa Administração. Pen-
so que um elogio feito à dis-
tância não teria o mesmo
efeito do que o feito pesso-
almente. Por isso fiz ques-
tão de vir aqui tomar um
café com vocês e dizer tudo
isso olhando nos olhos de
cada um”.

Crédito fotos: Jota
Júnior

Os trabalhos para o Pla-
no Diretor já começaram na
Câmara de Varginha. Na
terça-feira (22) o presiden-
te da Casa, vereador Leo-
nardo Ciacci, se reuniu com
representantes de classe que
integrarão uma comissão
que terá a responsabilidade
de auxiliar os vereadores no
andamento do projeto na
Câmara.

Participaram do encon-
tro, representando o Conse-
lho Regional de Engenha-
ria e Arquitetura – Crea/MG
-  Leão Donizete Miranda;
representando Unis, o pro-
fessor e arquiteto Otávio
Alvarenga Gontijo; o presi-
dente da Agenda 21 Local,
Alencar Filgueiras; o presi-
dente do Conselho Regio-
nal de Corretores de Imó-
veis – Creci/MG – Saulo
Tavares, e o presidente do
Sinduscon Lagos – Sindica-
to Municipal das Indústrias
de Construção Civil de
Varginha – Sebastião Rogé-
rio Teixeira.

“Agradecemos muito a
colaboração de vocês que
estão doando tempo para
uma causa muito importan-
te. O Plano Diretor é um dos
projetos mais importantes
de uma cidade e precisamos
contar com a parceria de
pessoas técnicas, que domi-
nam o assunto, para nos
auxiliar”, disse o presiden-
te da Câmara, Leonardo
Ciacci.

Câmara de Varginha começa estudos do
Plano Diretor e reúne técnicos em várias

áreas que auxiliarão nos trabalhos

Ainda, irão compor o
conselho, a presidente do
Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente de
Varginha – Codema – Jaara
Cardoso, um representante
da Associação Varginhense
de Engenheiros e Arquite-
tos – Avea; um representan-
te da Associação Comerci-
al Industrial Agropecuária e
de Serviços de Varginha –
Aciv – e da subseção de
Varginha da Ordem dos
Advogados do Brasil –
OAB.

“Nossa intenção é ouvir
todos os segmentos da so-
ciedade que, com certeza,
contribuirão muito para a
construção de um Plano
Diretor totalmente partici-
pativo e alinhado com as
reais necessidades da popu-
lação. Nas audiências públi-
cas estaremos abertos para
receber as sugestões de to-
dos e a comissão também
estará disponível para co-

lher ideias. Não deixare-
mos de ouvir todos os in-
teressados em contribuir”,
afirmou o presidente.

A comissão ainda será
nomeada pela Câmara e, a
partir de então, começará a
discutir todos os tópicos do
Plano Diretor. Um relató-
rio final, com as sugestões
colhidas durante todo o
período de estudos será en-
tregue para os vereadores
analisarem e fazerem as al-
terações necessárias no
Plano antes de colocá-lo
em votação.

No dia 5 de junho, às
19h, no Caic I do Imacu-
lada será realizada a pri-
meira audiência pública,
dentro do projeto Câmara
nos Bairros. A população
de toda a região do entor-
no do Imaculada pode par-
ticipar para entender, a-
companhar e dar sugestões
no Plano Diretor.

O presidente
da Câmara Mu-
nicipal de Vargi-
nha, vereador
Leonardo Ciacci,
representou o
Legislativo na
cerimônia de
posse dos direto-
res e vice-direto-
res das Escolas
Municipais e
Centros Munici-
pais de Educação
Infantil, realiza-
da na manhã do dia 18/05.

O evento, realizado na Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção, também contou com a
presença do prefeito Antônio
Silva, do vice-prefeito Vérdi
Lúcio Melo, da secretária de
Educação Rosana Carvalho e
da coordenadora Pedagógica
Vânia Flores.

“Eu quero parabenizar es-

Presidente Leonardo Ciacci participa
de posse de Diretores e Vices

ses guerreiros e guerreiras que
trabalham com a educação em
nosso Município. Sabemos
que a única alternativa para
mudarmos o Brasil é investir
na educação.

A Coréia do Sul, depois de
ser devastada após a guerra,
conseguiu se reerguer e tornar
a potência que é hoje por meio
da educação. Temos que fa-
zer isso, copiar bons exem-

plos. Em Varginha, acompa-
nhamos o investimento do
Executivo e também a dedica-
ção de todos os profissionais
da Educação, por isso acredi-
tamos que nossa cidade está e
deve continuar na vanguarda
nesta área. A Câmara continu-
ará apoiando todas as ações
em prol da melhoria da edu-
cação em nosso Município”,
disse Ciacci.
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O Varginha Volks Fest
reuniu no domingo (20/05)
centenas de apaixonados e
colecionadores de Fuscas e
outros grandes carros clássi-
cos da linha VW com moto-
res refrigerados a ar, como as
Kombis, Brasílias, Variants,
TL’s, Pumas.

A primeira edição do
evento foi realizado pelo
Varginha Fusca Clube, com

Varginha Volks Fest reúne cerca
de 200 fuscas na Praça do ET

apoio da Prefeitura de Varginha, por meio
da Fundação Cultural. De acordo o
organizador Rogério Galanti foram cerca
de 200 carros. “Temos reunidos aqui os
melhores Volkswagen refrigerados a ar de
toda a região, com representantes das ci-
dades de Alfenas, Poços de Caldas e La-
vras”, destaca Rogério Galanti, presiden-
te do Varginha Fusca Clube.

A paixão por estes veículos passa para
toda a família. É o caso do colecionador
Flávio Morais, que levou o neto Matheus
para ver veículos bem de perto. “Eu já
cheguei a ter 37 fusquinhas. Hoje, tenho
dois. Trouxe um deles para expor aqui. A
gente cultiva esta paixão e passa para os
filhos e netos”, afirma Flávio.

O Antigomobilismo tem atraído cada
vez mais adeptos. Segundo Raimundo Sér-
gio Gonçalves, diretor da Associação Mi-
neira de Antigomobilismo, a entidade con-
grega atualmente 170 clubes filiados, em
todas as partes de Minas Gerais. “Um
evento como este vem incentivar o

Antigomobilismo, pela organização, pelo nú-
mero de veículos. Manter um carro como estes
não é fácil, mas, é uma paixão”, reforça o dire-
tor.


