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Prefeito Antônio Silva vistoria
obras do Memorial do ET
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Acompanhado dos secretários Municipais de
Obras, José Roberto Pinto,
e de Planejamento, José
Manoel
Magalhães
Ferreira, o prefeito Antônio Silva esteve em vistoria, nas obras do Memorial
do ET, no Alto da Vila
Paiva. Estiveram presentes
também o diretor da Guarda Civil Municipal, Eduardo Silva, e o comandante
da GCM, Gerson Trinda-

de, e Nilton Geraldo, da
Secretaria Municipal de
Turismo.
Durante a visita ao
Memorial, foi vistoriada a
estrutura geral do prédio,
que ainda necessita de alguns reparos, para que a
obra seja entregue pela
empreiteira à Administração Municipal. Ficou ainda acertada a adequação do
espaço na parte inferior do
prédio, onde será instalado um ponto de apoio da

Polícia Militar e de uma
base da Guarda Civil Municipal, que fará o vídeo
monitoramento do prédio
e de seu entorno e será responsável pelo controle do
sistema de alarme.
“Estamos trabalhando para
a instalação de uma base
naquele espaço, juntamente com a Polícia Militar,
zelar pelo patrimônio, certos de que com a isso poderemos zelar não apenas
pelo patrimônio Público,

mas, principalmente pela
segurança da população”,
disse o diretor da Guarda,
Eduardo Silva.
“Essa visita ao Memorial do ET teve como objetivo uma avaliação da estrutura do prédio, apontarmos a necessidade de algumas correções daquela
obra, a fim de que possamos recebê-la da construtora em perfeitas condições de uso”, disse o prefeito Antonio Silva.
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Curso gratuito de Horta Caseira será oferecido em Varginha

A horta Muda de Comida em parceria com o
SENAR e o Sindicato Rural de Varginha oferecerá o
curso Horta Caseira entre os dias 22, 23 e 24 de agosto.
A formação é gratuita e as vagas são limitadas a 10
participantes. As atividades serão entre às 8h e 16h.
Como pré-requisito, os participantes devem ter disponibilidade para a carga horária completa de 24 horas.
"Organizar o curso na Muda de Comida é muito
importante para nós. Além de mais varginhenses conhecerem o trabalho realizado, teremos a oportunidade de receber uma consultoria em campo do SENAR",
explica Albertino Jorge, gestor da horta.
A programação é composta pelos seguintes temas:
Planejamento de uma horta caseira, disponibilidade de
insumos e de tempo para cuidar da horta, equipamentos e ferramentas, localização da área, insolação, água,
recipientes, escolha dos tipos de hortaliças a serem cul-
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tivadas, calendário de plantio, rotação de cultura, preparo do composto orgânico e biofertilizantes e características de identificação do ponto de colheita das hortaliças e preparo no pós-colheita.
"Percebemos que a cada dia cresce o número de
pessoas preocupadas com a origem e qualidade dos alimentos que consomem. Aprender a cultivar sua própria horta no jardim ou apartamento é um primeiro passo para a independência, mesmo que parcial, dos alimentos recheados de uma alta carga de agrotóxicos",
explica Diego Gazola, empreendedor da Muda de Comida e parceiro da horta.
A horta está localizada dentro do Sítio-Urbano Rio
Verde na rua do Planalto, 500 dentro do bairro Rezende,
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com acesso asfaltado. A iniciativa produz hortaliças e
verduras sem agrotóxicos, além de visitas eco-pedagógicas voltadas para escolas. Funciona de segunda à sexta-feira de 7h às 16h e aos sábados de 7h às 13h, quando os clientes podem colher diretamente no pé o seu
alimento.
A Muda de Comida também oferece o serviço de
entregas de Cestas em domicílio, um produto para aqueles que não têm tempo para irem até a horta.
Para mais informações:
plantarei@mudadeideia.com
ou pelo site www.mudadecomida.com.br
e WhatsApp (11) 99436-1284
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Amadorzão 2019
começará em Março

Em reunião com os dirigentes das equipes do
Amadorzão, ficou decidido que a próxima edição do evento será a partir de março de 2019.
Devido a grande reforma que está sendo realizada em
todos os campos da Prefeitura de Varginha, não será possível realizar o Amadorzão neste ano de 2018. Os motivos para a não realização é que este ano foram trocados os
gramados dos campos da Semel, Nego Horácio e Sete de
Setembro. Porém, com o grande período de estiagem a
grama ainda não se fixou totalmente ao solo, o que faz
com que os campos não tenham condições de jogos. No
entanto, um grande trabalho de manutenção, adubagem e
irrigação está sendo realizado.
Segundo Henrique Lemes, secretário de Esportes de
Varginha, “o Amadorzão hoje é o principal campeonato
de futebol de Varginha. O nível das equipes cresceu muito
e o campeonato está muito disputado, e conta com grande
participação da torcida. Por isso decidimos esse ano dar
uma qualidade maior no atendimento aos atletas e ao público que assistem as partidas.
A reforma dos campos irá proporcionar a todos um
campeonato melhor, com o mesmo tipo de gramado usado em estádios profissionais e uma estrutura apta a atender todos que comparecem ao evento.”
Além das reformas nos gramados, os campos também
receberam iluminação, o que possibilitará a realização de
alguns jogos serem disputados no meio de semana, à noite. Essa é uma questão que ainda vai ser discutida com os
dirigentes das equipes.
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Prefeitura de Varginha publica Vereadora Zilda Silva solicita
edital de Concurso Público
que Exposições e Feiras de
A Prefeitura de Varginha abre concurso público para
Artesanatos sejam mantidos
cargos efetivos. O edital vai estar disponível no site
www.varginha.mg.gov.br. A divulgação oficial ocorreu
no centro de Varginha
através do Órgão Oficial do Município desta quinta-feira,
dia 16, bem como, com a afixação no escritório local da
Objetiva Concursos, localizado na Escola Easy Informática
- Rua São Paulo, nº 269 e no site www.objetivas.com.br.
Informações também podem ser obtidas pelo telefone (51)
3335-3370.
São oferecidas vagas, por exemplo, para gari, pintor,
servente escolar, mecânico de veículos pesados, motorista, oficial de administração, enfermeiro, médicos, engenheiro, técnicos em diversas áreas, psicólogo e veterinário. Os salários variam de R$ 988,72 a R$ 8.052,34.
Os interessados devem se inscrever no período de 16
de outubro a 8 de novembro pelo site ou presencial no
escritório da Objetiva Concursos na Escola Easy
Informática - Rua São Paulo, nº 269 e no site
www.objetivas.com.br.
A prova será dia 9 de dezembro. A execução técnicoadministrativa é da OBJETIVA CONCURSOS.
A seguir o cronograma que tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função da necessidade
de ajustes operacionais, a critério do Município de
Varginha, em acordo com a Objetiva Concursos.

Atendendo solicitação de artesãos e expositores de
Varginha, a vereadora Zilda Silva apresentou indicação
na Câmara Municipal solicitando ao Prefeito que sejam
mantidas as exposições e feiras de artesanato na Praça da
Fonte.
Essa ação, segundo Zilda, contribuirá para fomentar o
ofício de artesãos e micro empreendedores, fortalecendo
o segmento no Município.
“Poder expor os trabalhos em uma área movimentada
como essa é muito importante para esses artistas. O local
recebe centenas de pessoas diariamente devido a proximidade com os bancos, com o ponto de ônibus central e
isso facilita o acesso e estimula a visitação da população”,
justificou a parlamentar, solicitando o apoio do Executivo para a realização dessa medida.

NOTA IMPRENSA
- 14/08/2018 PAULO SERGIO
DATA / EVENTOS
16/08 a 20/08/2018 - Período para Impugnações ao Edital de Abertura das Inscrições
16/10 a 08/11/2018 - Período de Inscrições
16/10 a 18/10/2018 - Período de solicitação da isenção da taxa de
inscrição
19/10/2018 - Data limite para entrega de documentos para a solicitação de isenção da taxa de inscrição
25/10/2018 - Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
26/10 a 30/10/2018 - Período para interposição de recursos das
isenções
08/11/2018 - Divulgação do resultado dos recursos de isenção da
taxa de inscrição e prazo para pagamento
09/11/2018 - Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário
09/11/2018 - Último dia para entregar/enviar os documentos para
Pessoas com Deficiência, atendimento especial ou condição de
Jurado
22/11/2018 - Divulgação da homologação das inscrições e divulga local e horário da Prova Objetiva
23/11 a 27/11/2018 - Período para interposição de recursos das
inscrições
A definir - Divulgação do resultado dos recursos das inscrições
09/12/2018 - Aplicação da Prova Objetiva
10/12/2018 - Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 14h)
11/12 a 13/12/2018 - Período para interposição de recursos do
Gabarito Preliminar e vista de Prova Padrão
19/12/2018 - Ato Público de Leitura dos Cartões de Resposta (na
Objetiva Concursos)
03/01/2019 - Divulgação do Gabarito Definitivo e das notas da
Prova Objetiva
04/01 a 08/01/2019 - Período para interposição de recursos das
notas da Prova Objetiva
17/01/2019 - Divulgação do resultado dos recursos de notas da
Prova Objetiva e convocação para as Provas Prática, Aptidão Física e de Títulos
21/01 a 23/01/2019 - Período de entrega de Títulos
27/01/2019 - Aplicação das Provas Prática e Aptidão Física
07/02/2019 - Divulgação das notas das Provas Prática, Aptidão
Física e de Títulos
08/02 a 12/02/2019 - Período para interposição de recursos das
notas das Provas Prática, Aptidão Física e de Títulos
21/02/2019 - Divulgação do resultado dos recursos de notas das
Provas Prática, Aptidão Física e de Títulos e convocação para Ato
Público de sorteio de desempate (se necessário)
22/02/2019 - Ato Público de sorteio de desempate (se necessário)
28/02/2019 - Divulgação da Classificação Preliminar
01/03 a 07/03/2018 - Período para interposição de recursos da
Classificação Preliminar
14/03/2018 - Divulgação do resultado dos recursos da Classificação Preliminar e Classificação Final
A definir - Homologação Final
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ASSOCIAÇÃO MILAN DE ESPORTES
ASSOCIAÇÃO DE MENORES DE VARGINHA
CNPJ: 00756951/001-95
FILIADO A FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL
DESDE 1999
LIGA ESPORTIVA TRICORDIANA - FUNDADO EM
25/07/1993
RUA ALBERTO CABRE 501 4º ANDAR, SALA 401
VILA PINTO
TELEFONES : 35 99858-0818 (VIVO) 98821-4268 (OI)
Oficio : 45/2018

TORNEIO DA JUVENTUDE
OBTEVE SUCESSO TOTAL
Aconteceu no ultimo domingo o 10º Torneio da Juventude com participação de 6 equipes, sagrando-se campeã
a equipe do DIVINO DE FUTSAL, tradicional equipe do
salonismo de Varginha. Já o vice foi a equipe do RIVER
PLATE do Centenário, sendo a maioria dos atletas atuante pela equipe do MILAN.
A festa, que foi em homenagem aos pais, reuniu aproximadamente quinhentos moradores.
A Associação Milan de Esportes, com seu Projeto “Fábrica de Talentos” convida, de 12 a 17 anos, para sua categoria de base, visando o Campeonato Mineiro 2019,
sub15 e sub16, com treinamento todas as quintas, das 14h
às 17h. no Estádio Fabio Salles - Canaã.
Atletas precisam ter chuteira, caneleira e disciplina técnica, tática e coletivo. Os treinamentos são comandados
pelos professores Marquinhos “Fifi” e Edilberto ‘Netinho’, de forma gratuita com lanche ao final dos treinos.
Informações e inscrições com vagas limitadas no
9.9858-0818 ou 9.8821-4268 ou diretamente na Secretaria do Clube Milan à Rua Alberto Cabre, 501 - 4º andar,
sala 401.
E vem ai a 3ª Copa Clodegano de Oliveira “Sô Tim”,
de Futsal sub-18. Garanta já a sua equipe. Ligue 9.98580818 com Paulo Sérgio.
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Mudança na coleta de Lixo e 60% das residências de Varginha
aderem a mudança da Coleta do Lixo na primeira semana
Mudança na coleta de lixo
Desde o dia 8 de agosto, a Coleta Seletiva de Lixo
passou a ser realizada em todos os bairros e centro da Cidade.
* Nos bairros onde a coleta acontecia às segundas, quartas e sextas-feiras, a Coleta Seletiva passou para toda quarta-feira.
* Nos bairros onde a Coleta acontecia às terças, quintas e
sábados, a Coleta Seletiva passou para toda quinta-feira.
* No centro a Coleta Seletiva passou a ser toda quartafeira.
* Nas quartas e quintas-feiras não serão recolhidos lixos
orgânicos.
Mas, atenção: todo tipo de embalagem de vidro (garrafas, potes, frascos de remédio, etc.) deverá ser descartado, separadamente, no dia do lixo orgânico.

60% das residências de
Varginha aderem a
mudança da Coleta do
Lixo na primeira semana
O dia 8 de agosto foi um marco para a Coleta Seletiva
em Varginha, que passou a acontecer em todos os bairros
da cidade, numa iniciativa ousada da administração Municipal - prefeito Antonio Silva e Vérdi Melo vice - que já
ganhou a adesão dos moradores de cerca de 60% das unidades residenciais logo na primeira semana.

Um saldo positivo para
o Secretário Municipal de
Meio Ambiente, Joadylson
Barra Ferreira, que trabalhou no projeto com fins de
mudar a realidade na Cidade o Município. “A conscientização das pessoas neste momento é fundamental
para o sucesso desta iniciativa. Estas primeiras semanas servirão para nos orientar das possíveis falhas que
serão sanadas”, comentou
Joadylson.
Reforçando a necessidade do engajamento da população, ousadia foi o termo usado pelo prefeito Antônio Silva para traduzir esta iniciativa de ampliar a Coleta Seletiva para todos os 200 bairros da Cidade. “Neste momento
necessitamos da conscientização das famílias varginhense,
proprietários de estabelecimentos comerciais, industriários, enfim, de todos para termos êxito na separação do
lixo”, disse o Prefeito.
Antecedendo a mudança, a Prefeitura de Varginha distribuiu cerca de 80 mil cartas de porta a porta, explicando
detalhadamente a mudança. Também foi colocado um carro de som percorrendo todos os bairros e veiculados informativos em rádios e TVs que tem sido parceiros da
Prefeitura.
Para melhor entender a mudança, nos bairros onde a
coleta acontecia às segundas, quartas e sextas-feiras, a

SORRIA...

HOMENAGEM AO

MESMO SEM EST
AR SENDO FILMADO
ESTAR

Afirmações Corriqueiras

Maria toma banho porque sua mãe disse ela
01 - O vento é uma imensa quantidade de ar.
pegue a toalha.
Ai está um desafio pra quem quiser tentar, um teste
realizado em um curso na American Air Lines. Na frase
acima deverá ser colocado 1 ponto e 2 vírgulas para que
a frase tenha sentido.
Pense antes de ver a resposta que está nesta página.
Afinal, assim não seria um teste, certo?

03 - O terremoto é um pequeno movimento de terras não
cultivadas.
04 - Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária
para que os mortos pudessem viver melhor.
05 - Péricles foi o principal ditador da democracia grega.

Mamãe!... Mamãe!...
* Mamãe, mamãe... porque estamos empurrando o carro até o
precipício?
- Fique quieto senão vai acordar seu pai...
* Mamãe, mamãe... o que é um orgasmo?
- Não sei querido, pergunte pro seu pai.
* Mamãe, mamãe... a privada dá voltas?
- Não, filhinho.
- Ih! Então caguei na máquina de lavar roupas.
* Mamãe, mamãe... eu não quero conhecer meu padastro...
- Cale-se e continue cavando.
* Mamãe, mamãe... uma menina de 8 anos pode engravidar?
- Ai... claro que não...
- Yupi... Yupiii...
* Mamãe, mamãe... deixei as drogas...
- Graças a Deus!
- Sim... mas não me lembro aonde.
* Mamãe, mamãe... me leva no circo?
- Não, filho... Se querem te ver, que venham aqui em casa.
* Mamãe, mamãe... no colégio um menino me chamou de
mariquinha...
- E porque você não bate nele?
- Aii, é que ele é tão lindo...
* Mamãe, mamãe... eu já tenho 13 anos, me compra um sutiã?
- Não.
- Vamos Mamãe... compra um sutiã pra mim...
- Eu já te disse NÃO!
- Mas, mamãe, eu já tenho 13 anos...
- Não me amole, Artur...
* Mamãe, mãe... por que que a noiva está vestida de branco?
- Porque é o momento mais feliz de sua vida.
- Ah... e por que o noivo está vestido de preto?
- Cala a boca!
* Mamãe, mamãe... na escola me chamaram de dentuço...
- Não lhes dê bola, Marcos... e feche a boca que está riscando
a mesa.

RESPOSTA:

02 - A harpa é uma asa que toca.

.

,

06 - O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época
em que os peixes se afogavam dentro d’água.
07 - A principal função da raiz é se enterrar.
08 - As aves têm na boca um dente chamado bico.
09 - Lenda é toda narração em prosa de um tema confuso.
10 - Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio.
11 - O coração é o único órgão que não deixa de funcionar
24 horas por dia.
12 - Quando um animal irracional não tem água para beber, só sobrevive se for empalhado.
13 - A insônia consiste em dormir ao contrário.
14 - A arquitetura gótica se notabilizou por fazer edifícios
verticais.

Coleta Seletiva passou a ser toda quarta-feira; e nos bairros onde a Coleta acontece às terças, quintas e sábados, a
Coleta Seletiva passou a ser toda quinta-feira. No centro a
Coleta Seletiva passou a ser toda quarta-feira.
Nas quartas e quintas-feiras, dias da Coleta Seletiva,
não serão recolhidos lixos orgânicos. Mas, atenção: todo
tipo de vidro (garrafas, potes, etc.) deverá ser descartado
separadamente, no dia do lixo orgânico.
Atualmente são recolhidos em Varginha 130 toneladas/dia de lixo, entre orgânico e reciclável. Diante da dificuldade de separação, apenas 10% de reciclável vinha sendo direcionado à Cooperativa dos Catadores. Com esta
mudança o secretário de Meio Ambiente, Joadylson Barra, espera atingir 50% de reciclável. Ou seja, se hoje eram
enterrados 4 mil toneladas/mês no Aterro Sanitário, este
número cairá para a metade, aumentando a vida útil do
aterro e a renda dos Catadores.

SEMANA DE
19_ a_25_AGOSTO
DE 2018
Áries 21/3 a 20/4 - Demonstre firmeza, convicção e confiança
em si. Nem sempre é a nossa hora e vez. Com fé ela chega.
Touro 21/4 a 20/5 - Não cabe neste momento nenhuma reclamação, choradeira, baixo astral. A hora é de festa e alegria.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure entender e compreender as pessoas. Respeite as diferenças. Cada um tem suas razões.
Câncer 21/6 a 21/7 - Pensamento positivo. Procure desviar
sua atenção para assuntos e coisas negativas. Ajude um chato.
Leão 22/7 a 22/8 - Mais maduro e sensato, pode e tem condições de ajudar o outro. Veja quem, como e quando. É hora.
Virgem 23/8 a 22/9 - Não é hora de remoer o passado. Você
tem perspectivas de futuro. Planeje, estabeleça metas - se organize.
Libra 23/9 a 22/10 - Bom que se livrou de amarras. Desenvolva sua auto-estima. Você faz muita gente feliz.
Escorpião 23/10 a 21/11 - A hora é agora, reunião em família.
Poe as cartas na mesa, franqueza - Sim, sim. Não, não.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Uma boa dose de coragem para atingir metas maiores. Veja como e entre em ação, sem medo.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Hora de acertos, eliminar desacertos e programar para o novo ano: pés no chão – olhos no
alto.
Aquário 21/01 a 19/2 - Evite apego a detalhes. Só atrapalham.
Você merece o melhor e perde tempo com ninharias.
Peixes 20/02 a 20/03 - Procure ensinar sem a preocupação de
exigir que as pessoas refaçam suas vidas, nem imitem você.

15 - A Previdência Social assegura o direito à enfermidade coletiva.
16 - As múmias tinham um profundo conhecimento de
anatomia.
17 - Os crustáceos fora d’água respiram como podem.

E-mail para: minasdosul@minasdosul.com.br

18 - Antes de ser criada a Justiça, todo mundo era injusto.
19 - A fé é uma graça através da qual podemos ver o que
não vemos.
20 - O objetivo da Sociedade Anônima é ter muitas fábricas desconheidas.

,

Maria toma banho porque sua Mãe disse ela pegue a toalha.
Ainda não está satisfeito? Veja a explicação abaixo:
O pulo está no fato do uso do verbo suar, confundindo com o pronome possessivo (sua)... Português é assim!
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Virada Varginha
Terceira edição dias 16 a 18 de agosto
Mais uma edição da Virada Varginha acontece entre os dias 16 e
18 de agosto. Este ano, a Virada tem como causa principal a
“Redescoberta da Linha Férrea” e concentra as produções ao longo
da antiga linha férrea, uma via plana de cerca de nove quilômetros de
extensão que cruza toda a cidade de Varginha, de norte a sul. O objetivo das atividades e atrações é o de sensibilizar a população, o
empresariado e as esferas governamentais para a elaboração de um
inovador diagnóstico popular contendo múltiplas visões de futuros
desejáveis para o espaço. A Virada Varginha 2018 oferece atividades
nas áreas de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento
O homem contemporâneo é bombardeado, diariamente, com inúmeras informações, desencadeadas principalmente pela tecnologia.
Essa característica gera estresse e uma busca constante por um sentido na vida. Para ajudar nessa procura, a Virada Varginha 2018 vem
apresentando várias atividades e ações voltadas ao desenvolvimento
pessoal e autoconhecimento.
A Virada Varginha é um festival não-governamental de cidadania
onde todos são bem-vindos e podem contribuir de alguma forma com
a melhoria da cidade onde vive. A segunda edição do evento, em 2017,
mobilizou uma legião de voluntários e colaboradores das mais diferentes atividades, em um total de cerca de 150 atrações gratuitas em
mais de 30 locais espalhados pela cidade de Varginha.
Entre as dezenas de atividades que estão fazendo parte da programação 2018, a comunidade pode participar de mutirões de limpeza,
passeios de bicicleta, contemplação do sol, campeonato de skate, cinema ao ar livre, dezenas de shows musicais e muitas outras atrações.
O lançamento do evento foi realizado no dia 16 de agosto, às 18h,
na Estação Ferroviária. De acordo com Diego Gazola, coordenadorgeral do festival, o lançamento foi “uma espécie de avant-première,
quando oficineiros, colaboradores e apoiadores tiveram a oportunidade de compartilhar com o público sobre de que forma e por que
acreditam e colaboram com o festival”. O lançamento antecedeu mais
uma edição da tradicional Quinta da Boa Música (QBM), promovida
pela Fundação Cultural De Varginha, com a apresentação das bandas
Lumière e Lemak (pop, rock'n roll e músicas autorais).
A Virada Varginha 2018 é mobilizada pela Muda de Ideia e Sakey
Comunicação, alinhada com o Fórum Varginha 2050. O festival conta com uma parceria estratégica com o Sebrae e é viabilizado pela
Pedreira Santo Antônio e Grupo Unis. Conta também com o apoio da
RN, Moinho Sul Mineiro e da Associação Feminina de Assistência
Social (AFAS-Varginha).
A terceira edição do festival pode ser conferida no site
www.viradavarginha.com.br, no Instagram @viradavarginha ou ainda pelo Facebook /viradasuldeminas

A Virada Varginha é musical também!
Tem violino, tambor, pandeiro, sax. Voz empostada, aguda, doce,
grave, capela... para cantar um rock and roll, MPB, samba, reggae,
hip-hop. Trilhas para aguçar as lembranças de filmes inesquecíveis,
rock para levantar o astral, e MPB para cantar em coro com o público. Essa festa de estilos e vozes acontece hoje, sábado, 18, a partir das
9h, com uma inusitada apresentação dos músicos do Conservatório
de Varginha, na caixa d’água da Praça João Pessoa, e prossegue durante toda a Virada em outros quatro palcos, Cine Rio Branco, Estação Ferroviária, Beco da Rua Monte Castelo e Praça da Vila Flamengo.
No Cine Rio Branco, este sábado musical tem show com a Banda
Trilha Cine, que traz em seu repertório canções que marcaram as trilhas sonoras de filmes das décadas de 1980 e 1990. Entre as preciosidades, os sons que embalaram os clássicos “De volta para o futuro”,
“Uma linda mulher”, “Rei Leão”, “Armagedon”, entre outros.

Solos de guitarra vão te conquistar!
Enquanto isso, na Vila Flamengo, às margens da linha férrea, haverá outros dois palcos à disposição do público, a 300 metros um do
outro. No palco Beco da Rua Monte Castelo, próximo à bicicletaria
Rex, a programação terá início hoje às 9h30, com Jaqueline Nicolau
e amigos. Das 11h30 às 12h30, Luquinha e Xico. Das 13h às 14h30,
Lilly Joplin. Das 15h às 16h, Banda Mind Trip. Das 16h30 às 17h30,
Cacá e Milange. Das 17h30 às 18h30 Homill Jr. Samba & Rock Banda.
Pelo palco da Praça da Vila Flamengo passarão grandes bandas
de Varginha e região. Instalado entre as ruas Rio de Janeiro e
Tiradentes, haverá a seguinte programação: 10h às 11h, Banda do
João. Das 11h30 às 12h30, Tributo Anos 80. Das 13h às 14h, Bille
Rock. Das 14h30 às 15h30, Zeperin. Das 16h às 17h, Carcádia (Santa
Rita do Sapucaí-MG). E das 17h30 às 18h30, Sissibonaflá.
Neste sábado ainda tem batalha de Hip Hop, um festival que reunirá MC’s de Varginha e região, de 10 da manhã ao meio dia, na
Estação Ferroviária. O vencedor gravará sua faixa em um estúdio profissional. O festival de cultura de Rua começa com a apresentação de
Ezão do Rap e Zero35 de Varginha, e RAP 100 K.ô, de IlicÍnea-MG.

Música no Jardim
Neste sábado também tem “Música no Jardim do Barranco do
Dinho”, no extremo norte da linha férrea, próximo à Praça da Mina,
no jardim cuidado pelo músico varginhense Dinho Batistão. Durante
a Virada, ele e amigos promoverão um dia de muita música, uma espécie de piquenique colaborativo e de revitalização do espaço público enquanto todos curtem o som.

Passeio ciclístico pela Linha Férrea
Na quinta (16), no primeiro dia da Virada Varginha 2018, muita
coisa aconteceu, inclusive o início das atividades físicas e esportivas
do evento. Após a abertura, às 18h, na Estação Ferroviária, os amantes de bike concentraram-se para um passeio ciclístico iluminado pela
linha férrea, em um percurso de cerca de 8 km, até o emblemático
Muro do Caso ET. Foram distribuídas 22 lâmpadas de LED aos primeiros ciclistas que chegaram, que corresponde ao número de anos
do suposto aparecimento do ET de Varginha.
Na sexta (17), durante o segundo dia do Festival, aconteceu o
Campeonato de S.K.A.T.E. de Outro Mundo, na Praça Getúlio Vargas,
a partir das 15h. Conduzido por William do Skate, tendo como jurados e participantes os assistidos da Fundação de Assistência aos Ex-
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cepcionais (Fuvae). Este ano, os alunos da Fundação Varginhense de
Assistência aos Excepcionais - Fuvae serão os avaliadores dos skatista.
O coordenador-geral da Virada Diego Gazola, explica que essa ação
foi pensada justamente para mostrar para a sociedade como os alunos
da Fuvae conseguem interagir de forma participativa com qualquer
ambiente. “Nós pensamos em como integrar os alunos da Fuvae à
Virada de uma forma que eles pudessem se divertir e aprender. Além
disso, ter pessoas tão especiais como juradas de um campeonato esportivo é a chance da sociedade olhar para elas com mais humanidade e menos preconceito”, destaca.
Hoje, sábado (18), a partir das 7h, tem início a Eco Corrida pela
Linha Férrea. A concentração será na Praça da Vila Flamengo e o
trajeto será de 7km, com final nas imediações da Estação de Captação
de Água da Copasa, às margens do Rio Verde. No retorno, os atletas
vão recolher resíduos recicláveis que serão encaminhados posteriormente para destinação correta. Às 8h começa a prática de Yoga, promovida pela Clínica de Estética Raquel Adelaide em parceria com a
Casa do Sol Yoga e Massagem, também na Vila Flamengo.
Ainda neste sábado, a partir das 9h, várias atividades serão oferecidas ao público. Na Praça da Vila Flamengo haverá um circuito de
exercícios funcionais, ritmos e zumba, assim como estrutura para a
prática de Slackline, com a presença de atletas e amadores desse esporte de equilíbrio. A Praça da Mina vai ser local de concentração da
Eco CÃOminhada, com percurso de 3km. Com o objetivo de despertar o vínculo afetivo entre homens e cães, no retorno, os condutores
serão convidados a recolher resíduos recicláveis, assim como as fezes
dos animais.
Já a rua Rio de Janeiro será convertida em miniquadras de tênis,
com aulas dessa modalidade. Na Estação Ferroviária, haverá oficina
de demonstração e prática de Calistenia e Parkour, com instrutores
experientes para ajudar os iniciantes.

Piquenique literário, terapia do abraço e
oficina da alma
Ao longo dos três dias da Virada Varginha 2018, muita arte e atividades de desenvolvimento pessoal estão ocorrendo para a comunidade varginhense. Com uma programação variada, são realizadas ações
como Piquenique Literário, exposições de fotos e poesias, varal cultural, oficinas de desenho e muitas outras.
As atividades artísticas serão realizadas, principalmente hoje, terceiro dia do evento, dia 18. O Calçadão, a Praça do Mártir São Sebastião, a Praça da Vila Flamengo e a Estação Ferroviária serão protagonistas dessas oficinas. A partir das 7h, a Praça da Vila Flamengo vai
receber uma intervenção artística, denominada Varal Cultural, com a
presença do Palhaço Asterístico de São Paulo. Nesse espaço, o público poderá deixar mensagens, receitas culinárias, declarações de amor
e ideias para melhorar o uso da Linha Férrea.
A comunidade também terá um dia para vivenciar a alegria dos
Doutores do Sorriso, no Calçadão da Wenceslau Braz, das 9h às 12h,
com a Terapia do Abraço. Já os palhaços Doutores Anjos da Alegria
vão se concentrar na Estação Ferroviária para interagir com o público, das 9h às 16h. Também nesse período, a Praça do Mártir São
Sebastião vai se tornar um espaço dedicado aos amantes da leitura,
em um ambiente propício para um mergulho nas palavras escritas.
De volta à Praça da Vila Flamengo, entre as 9h e 16h, o público
terá a experiência de vivenciar os óculos de Realidade Virtual (VR).
Neste espaço, também haverá oficinas da Mente e de Desenhos a partir das 9h. A artista plástica Maísa Gallo irá expor suas telas e fará
workshops de pintura durante todo o dia, com palestras para relaxar e
despertar a criatividade das pessoas. A Oficina do Desenho irá contar
com o desenhista Ender, que irá compartilhar técnicas dessa arte ao
retratar cenários e memórias da Linha Férrea.
Também na Praça da Vila Flamengo, a partir das 11h, haverá a
Oficina de Produção de Plaquinhas com mensagens para a Linha Férrea. A artista Juliana Gava vai intermediar essa atividade e as plaquinhas serão instaladas posteriormente ao longo da Linha Férrea.
A terapeuta Kenya Ferreira dos Santos, a partir das 14h, vai conduzir a Oficina do Corpo e da Alma, na Praça da Vila Flamengo. Essa
ação tem o objetivo de ajudar no desenvolvimento humano, e vai contar
com várias atividades, como exposição fotográfica, dança, recital de
poesias, cromoterapia e outros.
O uso e ocupação dos espaços públicos também podem contribuir
para o desenvolvimento pessoal e despertar o censo de comunidade.
Neste sentido, a Praça José Pernambuco (das 9h às 12h) será
revitalizada de forma colaborativa, com melhorias e embelezamentos
paisagísticos com floreiras de pneus e mandalas coloridas. Outro local que passará por um mutirão é o Jardim do Barranco do Dinho (das
12h às 16h).
Um lounge da loja de roupas alternativas e vintage Hippiezinha,
que será decorada por Viviane Paiva da iniciativa Borboleta Zen, será
um local para exposição de arte, moda e acessórios. O espaço vai
funcionar das 9h às 18h, na Praça da Vila Flamengo. No mesmo local
a "Borboleta Zen" vai oferecer um Workshops de origami (dobradura
de papel) com material reciclado e às 11h haverá um desfile de moda
com as novidades Boho Style da marca.
O Sistema Único de Saúde (SUS) também vai estar presente na
Virada Varginha 2018. Em um estande das 9h às 15h, na Praça da Vila
Flamengo. A comunidade vai poder conhecer a plataforma virtual de
Ouvidoria do SUS. Também neste mesmo local, os velhinhos do Lar
São Vicente irão fazer uma viagem no tempo. Caracterizados com
roupas da época em que o Trem circulava em Varginha, os idosos
serão fotografados e as imagens farão parte de uma exposição no Lar
São Vicente.

Central dos Jogos - grande atração para
as crianças na Virada Varginha 2018
A Virada Varginha 2018 promove dezenas de atrações e atividades voltadas para as crianças, uma delas, a Central dos Jogos. Pensada para unir pais e filhos e desenvolver o empreendedorismo, o projeto traz brincadeiras lúdicas e bem divertidas. De acordo com o Coordenador-Geral da Virada, Diego Gazola, a iniciativa é uma forma de
resgatar o prazer e o aprendizado nas brincadeiras de Rua. " A atração
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é uma Kombi que se transforma em uma ocupação lúdica que contribui para as crianças se ‘desplugarem’ e interagirem mais com seus
pais e amigos. Os jogos também afloram o perfil empreendedor das
crianças”, destaca Diego Gazola.
A Kombi da Central dos Jogos, veio de São Paulo exclusivamente para o Festival através do SEBRAE e com o apoio da Associação
Comercial e Industrial de Varginha (Aciv). A atração máxima acontece neste sábado, 18, das 9h às 16h, na ruela da rua Rio de Janeiro
(Vila Flamengo), nos fundos do Moinho Sul Mineiro. A participação
é aberta ao público em geral, e será potencializada devido ao dia letivo instituído pela Superintendência Regional de Educação (SRE), que
mobilizará algumas escolas estaduais para comparecerem. A Central
dos Jogos atende até 300 pessoas simultaneamente.
Além da Central dos Jogos, a criançada poderá se divertir com a
chegada do ET, de rapel, pela fachada do Clube de Varginha, no centro da cidade, às 17h.
O grande personagem da ufologia brasileira vai seguir um cortejo
liderado pelos palhaços do Doutores Anjos da Alegria até a praça da
Estação Ferroviária.
Ontem, sexta (17), o muro da Creche Municipal Célia Campos
Tavares (rua Milton Nogueira Frota), localizada entre os bairros Parque Rinaldi 2 e Jardim Áurea, foi transformado em uma sala de cinema itinerante. A partir das 18h, foi exibido o filme BugiGangue no
Espaço, com a participação do ET de Varginha. Foram exibidos curtas-metragens educativos e documentários sobre ufologia, além de
muita música e danças. A Virada Varginha 2018 irá deixar essa tela
permanente para exibições, pintada pelo grafiteiro Kaká Chazz. Hoje,
sábado (18), às 17h30, uma sessão de cinema similar será realizada
no muro do Centro Comunitário do Carvalhos.
Neste sábado (18) a programação para a criançada começa cedo:
a partir das 7h serão realizadas visitas guiadas à horta Muda de Comida (Sítio Urbano Rio Verde). Uma experiência para pais e filhos conhecerem o cultivo de alimentos produzidos com amor e sem
agrotóxicos. A partir das 9h, ainda hoje, dia 18, tem início várias atividades, como a Oficina de produção de brinquedos com recicláveis
e de pipas, além de gincanas e brincadeiras populares, na ruela da rua
Rio de Janeiro. Haverá também uma ação da Responsabilidade Social do Unis, com a coleta de doação de brinquedos que serão destinados no Dia das Crianças. Neste mesmo local haverá o “Raquetinhas
para Todos”, um projeto empreendido pela Academia Double Game e
voltado para aulas de Tênis que ocuparão a linha férrea. Já na Praça
da Vila Flamengo, a criançada poderá ter a experiência da tecnologia
dos óculos de Realidade Virtual (VR). Durante o evento haverá oficinas para que a criança aprenda a construir seu próprio óculos de Realidade Virtual.
Para os pais que desejam incentivar a leitura nos pequenos, nada
melhor do que participar do Piquenique Literário, na Praça do Mártir
São Sebastião, a partir das 9h. Já às 15h terá início, no Jardim do
Barraco do Dinho, o Festival de Pipas do Outro Mundo, e, o mais
importante, sem cerol. Serão oferecidas 50 pipas aos primeiros que
chegarem, além das que forem produzidas pela manhã durante uma
Oficina.

Mistérios da Ufologia e da Astronomia
integram a programação da Virada Varginha 2018
Há vinte e dois anos Varginha ficou conhecida mundialmente.
Desde o Caso ET a cidade passou a ser rota de estudiosos e aficionados por Ufologia e Astronomia que viajam até o Sul de Minas a procura de respostas sobre o fato. Durante a Virada, o assunto também é
tema de várias ações abertas ao público que quiser aprender um pouco mais sobre o Caso e sobre os mistérios e curiosidades do céu da
região.
Durante os dias do evento dois telescópios vão circular por alguns
pontos da cidade, para que o público possa observar o sol, a lua e
alguns planetas. Os equipamentos vão ser disponibilizados pelo Observatório Vaz Tolentino, de Belo Horizonte, em parceria com o Instituto de Pesquisa Educação e Extensão em Arte Educação e
Tecnologias Sustentáveis – IPEARTES e SEDUCE-GO, além do Observatório Centauro de Cambuquira. Os astrônomos João Marcos de
Almeida Pinto e Raoni Vilhena vão acompanhar os observadores para
responder perguntas sobre o tema.
A Ufologia e Astronomia integram ainda a programação dos Cinemas de Rua. Ontem, sexta, foi no Parque Rinaldi II e hoje, sábado,
no Carvalhos, será exibido o desenho animado BugiGangue no Espaço, uma animação 3D intergalática que conta com a participação especial do personagem ET de Varginha. Já na plataforma da Estação
Ferroviária, a exibição de vários documentários e reportagens sobre o
Caso ET de Varginha e um debate com ufólogos, a oportunidade para
quem quiser aprofundar no assunto.
Os Observatórios estiveram, na quinta (17), montados das 11h às
13h - no Calçadão da Wenceslau Braz; na sexta (18), das 11h às 13h
- Praça Getúlio Vargas, e das 19h às 22h ao lado do Memorial do ET
na Vila Paiva.
Hoje, sábado (18), na arquibancada do Estádio 7 de Setembro, na
rua Paraná, das 19h às 22h.
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LEONARDO CIACCI PEDE CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA NO JARDIM ÁUREA - Indicação do vereador Leonardo Ciacci,
apresentada na reunião da Câmara de Varginha solicita ao Executivo Municipal a construção de uma área de esportes e lazer para os moradores do bairro Jardim Áurea.
O vereador ressalta que a solicitação atende a um anseio dos moradores e do Conselho Comunitário do bairro. “A reivindicação da população do Jardim Áurea é que o
bairro possua um local destinado às atividades esportivas e de lazer e não tenham que se
deslocar para outras regiões da cidade em busca desses espaços”, explicou Ciacci.
Ainda de acordo com Leonardo, esta medida criará um espaço de lazer para as famílias, incentivando a prática de esportes e contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida da população. “Acredito que a realização dessa obra refletirá de forma significativa
na melhoria da saúde e bem-estar dos moradores naquela região, tendo em vista os
benefícios que o esporte oferece à sociedade. Por isso, contamos com o apoio da Administração para que esta indicação seja atendida o mais breve possível”, finalizou.

Vice-prefeito de Varginha - Vérdi Lúcio Melo - participa do
Simpósio do Diagnóstico da Cafeicultura do Sul de Minas

PROJETO CAPACITA MULHERES PARA ASSUMIREM LIDERANÇA
NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA DA PAZ NOS RESIDENCIAIS
NOVO TEMPO, CRUZEIRO DO SUL E CARVALHOS
Com o objetivo de fomentar, incrementar e
inserir o protagonismo da mulher no processo
de fecundação do sentimento de pertenciamento e de empoderamento dos moradores
dos residenciais Novo Tempo, Carvalhos e
Cruzeiro do Sul, a equipe técnica da Ângulo
Social, com o apoio operacional da Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Social, realizou no dia 9, no Centro de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo do Novo
Tempo, a primeira oficina do Curso de Formação de Lideranças, específico para mulheres
dos Residenciais Novo Tempo, Cruzeiro do Sul
e Carvalhos, que contou com a participação de
50 mulheres dotadas de potencialidades para
serem lideranças e formadoras de opinião em
suas comunidades.
A palestra de abertura da Oficina foi proferida pelo Prof. Francisco Graça de Moura, secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, que abordou o protagonismo
da mulher na sociedade, a mulher como pedra
basilar da família e como agente comunitária
privilegiada na edificação da interação, da
sinergia e da solidariedade nos Grupos de Vizinhança, fatores essenciais para a construção
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da cultura da paz, finalizando com a seguinte
reflexão: “O lar é o berço da educação e a mãe
é a primeira educadora. A comunidade é o espaço urbano para a prática da solidariedade e
da fraternidade, valores essenciais para superação dos conflitos nos grupos de vizinhança e
construção da cultura da paz no território onde
todos habitam.”
O desenvolvimento da oficina, que teve momentos de profunda emoção e demonstrações
da sensibilidade social das participantes, coube à Equipe da Ângulo Social, composta pela
advogada Juliana Ferreira da Silva, pela antropóloga Márcia Maria Lima Viana, pela
pedagoga Maria Lucely Souza e pela Educadora Social Jaqueline Aparecida Ferreira, com o
apoio operacional das assistentes administrativas
Claudia Regina Romei e Maira Araújo.

Grupos de vizinhança privados
O espaço urbano é integrado pelos residenciais Novo
Tempo, Cruzeiro do Sul e Carvalhos, com uma população de 5.020 habitantes e 1.471 famílias egressas de diversas e múltiplas realidades sociais e culturais, o que
resultou na formação de grupos de vizinhança privados
do sentimento de que mesmo sendo formados por indivíduos únicos, eles são parte integrantes de um sistema
maior, universal, de um plano que transcende a experi-

& Sul de Minas

Representando a Prefeitura de Varginha,
o vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo participou na quinta-feira, 16, na Cidade Universitária do Unis, do Simpósio do Diagnóstico da Cafeicultura do Sul de Minas, uma
realização do SEBRAE e da FUNDAÇÃO
PROCAFÉ.
Objetivo levantar e analisar um conjunto de informações relacionadas à estrutura
do parque cafeeiro no que tange à produtividade e as atividades realizadas nas propriedades cafeeiras, como as de natureza
técnica, de inovações no manejo das lavouras, além da condição socioeconômica
envolvida na exploração cafeeira.
Durante o evento as empresas âncoras
do setor Cafeeiro apresentaram aos participantes soluções, produtos/serviços para
os cafeicultores. A iniciativa teve por finalidade contribuir para o fortalecimento
e o desenvolvimento socioeconômico,
além de promover integração entre os

membros do ciclo cafeeiro: produtores, corretores, exportadores, centros de pesquisa,
armazéns, varejistas, indústria solúvel e de
torrefação.
“Tanto a Fundação Procafé quanto o
Sebrae estão de parabéns por esta iniciativa, que reuniu num mesmo espaço as principais lideranças da cafeicultura brasileira,
para conhecerem o diagnóstico sobre as características e aspectos técnicos, econômicos, sociais e de inovação nas propriedades cafeeiras, que tomou por base 11
microrregiões representativas da macrorregião Sul de Minas.
Varginha é referência na Cafeicultura,
sendo mundialmente conhecida por seu
potencial, e eventos como este fortalecem
ainda mais nossa cidade”, disse o vice-prefeito Vérdi, que estava acompanhado dos
secretários Municipais de Agricultura,
Marcos Paiva Forest, e de Indústria, Pedro
Gazzola.

ência de cada um, como seres, a partir da convicção de
que a vida é feita de relações e que é importante que
cada pessoa consiga se relacionar com outras pessoas.
Estabelecer e criar mecanismos para aproximar as
pessoas de si mesmas e dos outros, dando-lhes a convicção de que pertencer a um grupo é permitir verdadeiramente o indivíduo ser tocado e tocar as outras pessoas, o que significa uma evolução mútua, em conjunto, com o intuito de criar grupos cada vez mais sinér-

gicos e solidários, ou seja, a efetiva edificação de um
processo evolutivo que resultará no sentimento de
pertencimento e, posteriormente, de empoderamento,
vertentes essenciais à formação de grupos de vizinhança solidários, em áreas e realidades conflitivas, na perspectiva da construção da cultura da paz, é uma das metas
basilares do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial
dos Residenciais Novo Tempo, Cruzeiro do Sul e Carvalhos.
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