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Câmara de Varginha
devolve mais R$ 1
milhão à Prefeitura
Total é de R$ 2,7
milhões em 2018

Amanhã, 7 de outubro, teremos a definição de
nossos candidatos a deputado estadual e federal, e
vamos incluir os a senador.
Quanto a Presidente e Governador certamente
teremos que comparecer às urnas dia 28 de outubro, já que Presidente e Governador acredito eu
que a decisão só ocorrerá mesmo dia 28.
Vamos ver nossos candidatos a Senador - que
está um tanto quanto embolado. Mesmo com o PT
- Dilma - tendo uma série de seguidores, Dilma
pode acabar não chegando lá porque o seu ‘padrinho’ Pimentel está indo de mal a pior como Governador, e isto pode provocar uma ‘ladeira abaixo’ tanto de Pimentel quanto de Dilma, e aí pode
abrir espaço para os outros candidatos. Vamos ver
como fica.
Quanto aos deputados mais ligados a Varginha,
Dilzon Melo - estadual - tem uma votação pulverizada em toda a Minas Gerais, o que lhe poderá garantir mais um mandato de deputado.
No seu encalço, vem o vereador Zacarias Piva,
que, apesar de todo o seu trabalho em Varginha, e
rodadas pelo Sul de Minas como Presidente da Associação de Vereadores e Câmaras Municipais do
Sul de Minas - a Avemag - e ser um novo candidato por Varginha, mesmo assim ainda tem muito a
apresentar para fazer jus a um mandato parlamentar por Minas Gerais. Mas pode chegar lá... pois, o
resultado das urnas só conhecemos depois de apurado.
Geisa Teixeira - sucessora herdeira de seu esposo Mauro Tadeu Teixeira, já mealhou simpatia
por todas as andanças que empreendeu como deputada estadual. Portanto, no seu segmento político - PT - pode chegar lá novamente, mesmo que
venha a ficar como Suplente como outrora.
A deputado federal temos Dimas Fabiano, que
sempre tem tido uma votação em toda a Minas
Gerais, e deverá continuar a contar com os votos
suficientes para permanecer lá na Câmara dos
Cordete Paulo de Oliveira Deputados.
Candidatos mais próDIRETOR DE JORNALISMO
ximos e com votação em
Rede de TVs MINAS DO SUL
Varginha, outros temos,
* Administrador de
como Vismário, mas,
Empresas * Bel. Direito
* Jornalista
ainda sem uma base po* Fundador Editor Diretor
lítica o suficiente para
Jornal MINAS DO SUL
alavancar uma eleição a
Jornal CIDADES
federal.
Revista VIPs
Assim, vamos aguarImpressos e Online
dar
os resultados da urEm breve Rádio FM
www.minasdosul.com.br nas de amanhã.

O presidente da Câmara Municipal de Varginha,
vereador Leonardo Ciacci,
devolveu mais R$ 1 milhão
ao Executivo, referente ao
ano de 2018. Esta foi a terceira devolução de recursos
realizada na atual gestão. A
primeira foi em abril no valor de R$ 700 mil. Em julho, o Executivo recebeu de
volta R$ 1 milhão.
Os recursos devolvidos
ao Executivo na gestão da
atual mesa diretora - Presidente Leonardo Ciacci -

totalizam R$ 2,7 milhões
provenientes de uma gestão
enxuta e comprometida
com a realidade financeira
do Município, principalmente na área da saúde.
Segundo o Presidente, a
devolução dos recursos é
fruto do resultado de uma
gestão planejada com economia e zelo pela coisa pública. “Estamos cumprindo
nosso papel, nossas obrigações como vereador e presidente da Casa, trabalhando com lisura, transparên-

cia e principalmente muita
responsabilidade com o dinheiro público; afinal o nosso maior objetivo é poder
dar uma qualidade de vida
digna para a população”,
disse Leonardo Ciacci.
A redução do orçamento já foi comunicada ao
Executivo, que agora tem
dotação orçamentária para
poder realizar ações na área
da saúde, principalmente na
Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Hospital
Bom Pastor.

Sistema elétrico recebe atenção
especial nas Eleições 2018
Cemig elaborou plano para que não haja
imprevistos nos locais de votação
A Cemig preparou uma
operação para evitar que os
locais de votação fiquem
sem energia elétrica durante as eleições do domingo
(7/10), em todo o Estado.
O plano foi elaborado
em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais (TRE-MG) e
inclui diversas ações, como
a inspeção preventiva na
rede elétrica próximo aos
locais de votação, apuração
e transmissão de votos.
Nos últimos meses, a
Cemig verificou os circuitos que atendem os locais
indicados pelo TRE-MG
nas cidades onde atua – área
que abrange cerca de 95%
do Estado de Minas Gerais.
Ainda como parte do
plano desenvolvido, a Companhia convocou contingente extra para trabalhar
tanto no primeiro quanto no

segundo turno, caso ocorra.
“Acidentes e danos à
rede podem acontecer a
qualquer momento e por
diversos motivos. A Cemig
precisa agir de forma rápida, caso haja falha no fornecimento de energia, especialmente durante eventos
tão importantes. Por isso,
reforçaremos nossa equipe
nas salas de operação e também em campo, para que
imprevistos sejam solucionados sem prejuízo aos votantes”, explica o gerente do
Centro de Operação da Distribuição da Cemig, Carlos
José Thiersch, área responsável pelo controle do sistema elétrico e pelos atendimentos emergenciais de
falta de energia.
Thiersch ressalta que a
Cemig também cancelou
interrupções programadas
agendadas para os dias 7 e

28 de outubro, para que
obras não emergenciais sejam executadas em outras
datas. “Vale lembrar que a
Companhia não vai efetuar
cortes no fornecimento de
energia para unidades
inadimplentes que sediem
as eleições até que o processo seja concluído”, acrescenta o gerente.
Segurança - As urnas
eletrônicas possuem baterias que podem ser acionadas
em caso de falta de energia
elétrica. Além disso, elas
independem da internet durante o horário de votação,
pois, são dispositivos offline. Ainda assim, Carlos
Thiersch acredita que a parceria da Cemig com o TREMG é fundamental, e que a
atuação da Companhia trará mais tranquilidade para
as Eleições 2018.
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Mais de 15 milhões de pessoas Patrimônio de ferrovias
estão aptas a votar em Minas também constrói memórias

Além de se informar
sobre os candidatos, eleitor
deve ficar atento às principais orientações sobre o
pleito no Estado.
No próximo dia 7 de
outubro, 15.700.966 eleitores estão aptos a ir às urnas,
em Minas Gerais - segundo
maior colégio eleitoral do
País, para eleger, no primeiro turno, seus representantes a cargos do Executivo
(presidente da República e
governador) e do Legislativo (senadores e deputados), em nível nacional e
estadual. No dia 28 de outubro, havendo segundo turno, a ida às urnas se repete.
Além de procurar se informar sobre os candidatos,
de forma a escolher aque-

les com os quais mais se
identifica e cujas ideias e
propostas mais se aproximem de suas expectativas e
reivindicações, o eleitor
precisa também estar bem
informado do ponto de vista prático.
Em Minas, estão em
disputa 53 cargos de deputado federal, 77 de deputado estadual, 2 de senador,
além do governador e presidente.
Na votação para senador, o eleitor deverá votar
em dois candidatos diferentes, que podem ser do mesmo partido ou de partidos
diversos. Caso vote duas
vezes no mesmo candidato,
o segundo voto será anulado.

Para não se confundir, já
que são muitos os cargos em
disputa, o eleitor pode levar
consigo uma “colinha”,
com os nomes e números
dos candidatos de sua preferência.
No guia do eleitor, no
site do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), no qual
constam todas as informações sobre o pleito, é possível encontrar, para imprimir, um modelo de cédula
a ser preenchida com a
colinha.
O horário de votação é
das 8 às 17 horas. É possível consultar os locais de
votação no site do TRE ou
por meio do aplicativo ETítulo.
Aplicativo é novidade
nas eleições 2018
Em dezembro de 2017,
a Justiça Eleitoral lançou o
aplicativo E-Título, que
permite ao eleitor acessar
uma versão de seu título
pelo seu smartphone ou
tablet. O aplicativo pode ser
baixado no GooglePlay e na
AppStore.
Ao inserir no aplicativo
o número do seu título eleitoral, seu nome, o nome da
mãe e do pai e a data de nascimento, o E-Título será
validado e liberado.
Ao ser acessado pela
primeira vez, o documento
será gravado localmente e
ficará disponível ao eleitor.
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Além da criação de museus, é possível proteger
estações e locomotivas por
meio do uso social desses
bens.
Mesas, cofres, balanças,
calculadoras, prensas, telefones, telégrafos, relógios,
ferramentas e mesmo talheres narram a história das
estradas de ferro mineiras e
constituem, muitas vezes,
os únicos vestígios de povoados que deixaram de
existir.
A memória ferroviária
encontrou abrigo em museus como os de Juiz de
Fora (Zona da Mata) e São
João del-Rei (Central), que
reúnem, com Belo Horizonte, os principais acervos relativos às ferrovias no Estado.
Em contexto no qual o
País perdeu 20 milhões de
peças de valor histórico único e insubstituível, em incêndio ocorrido no último
dia 2, no Museu Nacional,
no município do Rio de Janeiro, assegurar a preservação desses bens se torna ainda mais urgente.
Além da conservação de
mobiliários, instrumentos
de trabalho e de comunicação, fotografias, equipamentos científicos, documentação e material rodante (locomotivas, vagões,

carros de passageiros), o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
em Minas Gerais (IphanMG) também atua para que
construções como estações
ferroviárias e pontes sejam
recuperadas e conservadas.
Não só por seu valor arquitetônico, como também
pela sua capacidade de restituir épocas, vivências e
modos de vida.
O Museu Ferroviário de
Juiz de Fora, instalado na
sede da antiga Estrada de
Ferro Leopoldina, de 1884,
e inaugurado em 21 de
agosto de 2003, apresenta
relevante panorama sobre as
ferrovias, seus impactos sociais e culturais a partir do
século XIX, em Minas e no
Brasil.
A visitação inclui cinco
salas temáticas que revelam, por meio dos objetos
biográficos, aspectos e fatos
curiosos sobre as estações,

as vias e até mesmo sobre o
aparato tecnológico do período.
O coordenador do museu, Luiz Fernando Priamo,
ao falar da origem das peças, sobretudo para alunos
das escolas infantis, diz ser
necessário destacar a relação dessas com o presente.
De acordo com ele, a
chegada das ferrovias nos
municípios não promoveu
apenas a integração física
dos territórios, mas também
propiciou, pela primeira
vez, em muitos casos, a comunicação por meio das
novas tecnologias de então,
que passaram a fazer parte
do dia a dia de trabalhadores do setor.
“Eu mostro às crianças
o meu celular e aponto para
o telefone de mesa de meados de 1920, o telégrafo, a
máquina de datilografar, o
relógio de parede e digo:
está tudo aqui”, relata.
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Cemig alerta para cuidados com as instalações elétricas em casa
Moradores podem colaborar realizando manutenção em suas residências
Para evitar danos à instalação elétrica das residências no período chuvoso que
se aproxima, a Cemig chama a atenção para os cuidados que devem ser observados por toda a população no
período de estiagem.

ca para evitar que a incidência de ventos ou mesmo um
desequilíbrio corporal durante o manuseio venha lançar a antena sobre a rede
elétrica”, ressalta o engenheiro da Cemig, Harrison
Gonçalves.

Os moradores devem aproveitar o período seco para realizar manutenção no
telhado e fiação elétrica de
suas casas, evitando deixar
fios expostos ou desencapados ao alcance de crianças.
Em locais elevados e sobre telhados, além do risco
de queda, o cuidado com a
instalação de antenas de TV
deve ser observado respeitando a distância de segurança da rede elétrica. “É
importante instalar corretamente a antena e manter distância segura da rede elétri-

conferir se as calhas e rufos
estão devidamente fixados,
evitando que o vento arremesse esses materiais sobre
a rede elétrica e venham
causar acidentes que podem
deixar bairros e até cidades
inteiras sem energia.
Passados alguns meses
sem a incidência frequente
de chuvas, é recomendável
limpar as calhas e rufos, retirando folhas e outros objetos. “Caso não consiga escoar pela calha, a água das
chuvas pode transbordar
pelas paredes, atingir a ins-

objetos estranhos que são
lançados sobre os fios,
como pipas e calçados.

das chuvas. Realize limpeza de calhas e rufos durante o período seco e certifique-se de que eles estejam bem fixados, sem
risco de serem projetados
sobre a rede elétrica em
Cuidado com a rede caso de vendaval.
elétrica nunca é demais.
* Ao manusear trilhos
A Cemig destaca alguns de cortinas ou qualquer
procedimentos básicos de objeto semelhante, fique
talação elétrica da casa e na época das chuvas, que é segurança que devem ser
atento para que eles não
causar curto-circuito”, a- um período mais crítico
adotados:
saiam pelas janelas e enpara o fornecimento de
crescenta Harrison.
* Nunca instale ante- costem nos cabos.
nas de TV e rádio debai* Não faça "gatos" ou
xo ou próximo da rede instalações clandestinas.
elétrica e esteja certo de Além de ilegais, eles soque elas não irão tocar os brecarregam o sistema
fios em caso de queda.
elétrico e podem provocar
* Antecipe à chegada acidentes.
Outra recomendação é

VARGINHA

& Sul de Minas

Dicas de
segurança

Prevenção
No período seco a Cemig intensifica uma série de
ações para garantir a qualidade do fornecimento de
energia. Toda a rede elétrica passa por inspeções preventivas visando identificar
os pontos que devem receber reparos. “Fazemos esse
trabalho durante a estiagem
para reduzir as ocorrências

}

energia”, destaca o engenheiro.
A partir do resultado das
inspeções, a empresa vem
realizando serviços de manutenção e limpeza da rede
elétrica que atende seus
consumidores. Os trabalhos
envolvem a correção preventiva de equipamentos
instalados na rede elétrica,
poda de árvores em contato
com a fiação e retirada de
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Escolas da Rede Municipal de Ensino participam
do Projeto "SAMUZINHO NA ESCOLA"

Dia 3/10, as Escolas da
Rede Municipal de Ensino
de Varginha participaram
do
Projeto
Piloto
“SAMUZINHO NA ESCOLA”, que aconteceu
nas dependências do
CISSUL SAMU – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas.
O projeto tem por objetivo desenvolver atividades teóricas, práticas e
lúdicas visando promover
educação em saúde para
estudantes do 4º ao 6º anos
do Ensino Fundamental,
bem como conscientizá-las

quanto aos prejuízos e riscos de brincadeiras como
trotes, tanto para o SAMU
quanto para a população
do Sul de Minas.
Os alunos foram recebidos pela equipe do
SAMU, que acolheu a todos com muito carinho e
entusiasmo. O Secretário
Executivo do CISSUL
SAMU, Jovane Ernesto
Constantini, e a Coordenadora do NEP – Núcleo de
Educação Permanente,
Kátia Aparecida Ferreira,
deram início aos trabalhos
agradecendo a presença
dos alunos e representan-

Participaram do projeto alunos de oito escolas da Rede
Municipal de Varginha. São eles:
* ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE
REZENDE
Felipe Petrin Pinto
Helena Pala Silvério
* ESCOLA PROFESSORA MARIA APARECIDA
ABREU
Isaac Silva Alves
Letícia Gutierrez
Matheus Silva Pereira
Yhasmin de Souza Ferreira da Silva
* ESCOLA PROFESSORA HELENA REIS – CAIC 2
Ana Caroline F. Silva
Pedro Eugênio Neto
* ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA
AMÂNCIO
Maria Eduarda da Silva Laurindo

4
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tes da Secretaria Municipal
de Educação.
No auditório, os alunos
assistiram a uma peça teatral representada pelos colaboradores do NEP – Núcleo de Educação Permanente, abordando o tema
“TROTE”, que deixou a
plateia admirada com a situação encenada.
Logo após, os alunos tiveram a oportunidade de
conhecer a ambulância
USA - Unidade de Suporte Avançado (UTI Móvel),
utilizada pelas equipes
operacionais do SAMU e
estiveram na Central de

Regulação onde são realizadas as triagens de todas
as ligações dos cidadãos
que necessitam do atendimento de urgência e emergência para conhecer a
logística dos atendimentos
do 192.
Ao voltar ao auditório,
os alunos receberam um
treinamento, com enfoque
em manobras de primeiros
socorros para casos de paradas respiratórias e desengasgos, que foi ministrado
pela Coordenadora do
NEP, Kátia Aparecida
Ferreira e sua equipe composta pelos instrutores

Miguel Leandro dos Santos
Mirella Cristine Nicolau da Silva
* ESCOLA MUNICIPAL MATHEUS TAVARES
Danielo da Silva Damasceno
Logan Miguel de Oliveira Costa
Mariana Fonseca
* ESCOLA DOUTOR JACY DE FIGUEIREDO
– CAIC I
Lucas Damasceno Marques
Margere Silva Flávio Cirilo
Messias Augusto Pereira
Tayná Villela Reis Pelegrini
* ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES
Fernanda Marques
Kamilly Barbosa Amélio
Pedro Henrique Portugal
Vinícius Henrique Abreu Silva

& Sul de Minas
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João Otávio Braz Júnior,
Alexander Dias Caldeira,
Pierre Bebiano, Elaine da
Silva Oliveira e Arnaldo
Mendes de Lima Júnior.
Foi um espaço de muito aprendizado e descontração. Os alunos participaram com muita
empolgação.
Depois, todos receberam certificado de participação do Projeto.
Além da Equipe SAMU, participaram da entrega dos certificados, o prefeito de Varginha Antônio
Silva, o vice-prefeito Verdi
Lúcio Melo, a secretária de

Educação Rosana Aparecida Carvalho, a coordenadora de Pesquisa Projetos
e Formação Continuada
Solange Inácio Ribeiro
Conde e a professora da
Escola Municipal Dr. Jacy
de Figueiredo – CAIC I,
Vera Maura Rosa.
Ao final, no pátio do
Cissul-Samu, os estudantes
participaram de um momento interativo e divertido com o mascote
“Samuzinho”, onde foi servido um delicioso lanche
para todos os presentes.

* ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA
Ana Caroliny Pereira Luciano
Isabela Cristina Angelo Mendonça
Sarah Azalin Juvêncio
A Secretaria Municipal de Educação agradece a parceria de toda equipe CISSUL SAMU, que proporcionou
esta importante ocasião de conscientização dos nossos pequenos cidadãos. Estes serão multiplicadores do que foi
aprendido, e vivenciado durante o treinamento, nas escolas e também em sua comunidade.
Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG
Coordenação de Projetos/Formação Continuada
Solange Inácio Ribeiro Conde
Coordenação de Pesquisa/Projetos/Formação Continuada
SEDUC - Secretaria Municipal de Educação de
Varginha
Av. Brasil, 171 - Vila Pinto - Varginha - MG
(35) 3221-6977
(35) 3690 -2093
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Diferenças entre candidatos e Câmara de Varginha recebe visita
eleitores afetam representação de alunos do Colégio Conquista

Gênero, faixa etária, escolaridade e renda são desproporcionais na comparação dos dados

A representatividade
dos segmentos sociais no
Legislativo pode ser comprometida pelo distanciamento entre eleitores e candidatos.
Um dos maiores desafios do processo eleitoral brasileiro é a representação
parlamentar.
O distanciamento entre
eleitor e eleito é criticado
por estudiosos e rechaçado
por aqueles que defendem
mais representatividade dos
diferentes segmentos sociais nas Casas Legislativas
que decidem os rumos de
nosso País, estados e municípios.
Nas eleições deste ano
para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os dados registrados pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Estado (TRE-MG) comprovam que a desproporção antecede os resultados das urnas. Elas são percebidas já
ao analisarmos as candidaturas que estão colocadas
para disputar uma vaga de
deputado estadual.

de, a diferença é muito mais
aguda. Enquanto 43,21%
dos 1.363 candidatos registrados possuem ensino superior completo e 30,96%,
o ensino médio completo,
apenas 6,82% dos eleitores
têm um diploma de graduação e 20,46% completaram
o ensino médio.
A maior parcela do eleitorado mineiro, 29,66%,
nem chegou a concluir o
ensino fundamental.
Somados analfabetos,
os que apenas leem e escrevem, aqueles que não concluíram o ensino fundamental e os que possuem apenas os nove primeiros anos
do ensino, o número chega
a 51% dos eleitores
registrados.

Escolaridade dos
candidatos
Escolaridade do
eleitorado
Distâncias entre idade e
renda também são profundas. População mais jovem
seria a que menos encontra

etária de 19,95% dos eleitores. A segunda maior concentração do eleitorado tem
entre 25 e 34 anos, alcançando 20,33% contra
11,74% dos candidatos dessa faixa.
Os mais jovens, entre 18
e 24 anos, que já estariam
aptos a se candidatar e detêm 13,42% do eleitorado,
são os que menos encontram opções entre os possíveis representantes. Apenas
34 candidatos, ou 2,28%,
participam das eleições. O
maior equilíbrio se encontra entre quem tem entre 60
a 69 anos: 12,47% dos candidatos e 11,14% dos eleitores.

Renda
A renda média entre
candidatos e eleitores também é muito desproporcional. Embora o TRE não possua informações sobre os
ganhos financeiros do eleitorado, dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que,
em 2016, o salário médio
mensal do brasileiro foi de
R$ 2.149,00. Em Minas a
média recebida pelo trabalhador foi de R$ 2.005,00.
Já o rendimento médio familiar per capita reduz para
R$ 1.224,00 no Estado.

Conheça o perfil dos
candidatos mineiros
Mineiras são maioria
do eleitorado, mas apenas
31,16% das candidaturas
são femininas.
Segundo maior colégio
eleitoral do País, perdendo
apenas para São Paulo, Minas Gerais tem 15 milhões
de 700 mil eleitores aptos,
o correspondente a 10,66%
do total no País. Do eleitorado mineiro, 51,95% são
mulheres, mas, apenas
31,16% das candidaturas
são femininas.
A desproporção de gênero não é a única na comparação entre os perfis de
eleitores e candidatos ao
Parlamento mineiro.
No quesito escolarida-

opção entre possíveis representantes.
Quando se analisa a idade dos candidatos x eleitores, a diferença também é
acentuada. As faixas etárias
no eleitorado são muito
mais distribuídas. A maior
parte daqueles que tentam
se eleger a deputado estadual está concentrada entre 45
e 59 anos, o correspondente a 44,68% das candidaturas. Apenas 24,65% dos
eleitores estão nessa mesma
faixa, embora ela também
seja a que abriga a maior
parte desse universo.
Outra boa parcela dos
candidatos, 26,34%, tem
entre 34 e 44 anos, faixa
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O registro do TRE traz
as declarações de bens dos
candidatos. Dos 1.363 que
disputam o cargo de deputado, 131 (9,61%) possuem
patrimônio acima de R$ 1
milhão, e 117 (8,5%) possuem entre R$ 500 mil e 1
milhão.
Não há informação disponível de 466 candidatos,
o que equivale a 34,19%.
Dos que declararam
bens, o maior percentual,
243 (17,83%) está na faixa
de até R$ 50 mil, seguidos
por 209 (15,33%) entre R$
50.01 e R$ 200 mil e 197
(14, 45%) que registraram
patrimônio entre R$ 201 e
R$ 500 mil.

A Câmara Municipal de
Varginha recebeu na manhã
da segunda-feira, 1º de outubro, a vista de alunos do
Colégio Conquista.
O projeto “Visite a Câmara” faz parte das atividades oferecidas pela Escola
do Legislativo e visa fortalecer a relação entre a comunidade e o Poder Legislativo, com a oferta de cursos, palestras, seminários e
outros eventos que tenham
como finalidade promover
a educação cidadã.
No encontro, os alunos
com faixa etária entre 9 e 11
anos, foram recepcionados

pelo diretor da Escola do
Legislativo de Varginha,
Robson Almeida.
Em um bate papo
descontraído, os alunos foram incentivados a participar fazendo perguntas, enquanto o diretor da Escola
apresentou aos alunos os
vereadores da atual legislatura e explicou o trabalho
desenvolvido pela Câmara
e pelos vereadores no Município.
Os estudantes tiveram
ainda a oportunidade de conhecer um pouco sobre a
história do casarão que hoje
abriga a Câmara de Vargi-

nha e é um bem tombado
pelo patrimônio cultural.
O diretor da Escola,
Robson Almeida, destacou
que a participação de crianças e jovens é sempre muito produtiva, especialmente para a formação política
deles. “É sempre muito importante abrir as portas da
Câmara de Varginha para
que os alunos possam estar
aqui, conhecendo mais de
perto a Câmara e o trabalho
dos vereadores.”, disse.
Além do Plenário, os estudantes também conheceram as outras dependências da Casa Legislativa.

Designada Equipe Técnica para implantação
do Banco da Mulher em Varginha

Reuniu-se na Secretaria
de Habitação e Desenvolvimento Social, sob a coordenação do Secretário Francisco Graça de Moura, a
equipe Técnica designada
para analisar os documentos enviados pela ABCRED
– Associação Brasileira de
Entidades Operadoras de
Microcrédito e Microfinanças e pelo BNDES para
a implantação, em Varginha, de uma unidade do
Banco da Mulher.
A instituição será destinada a custear e financiar
empreendimentos geradores de oportunidades de
aquisição de renda e de trabalho, além de fomentar e
incrementar o empreendedorismo das mulheres que
pretendem ingressar no
mercado de trabalho como
autônomas e prestadoras de
serviço.
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Para agilizar o processo
foi constituída uma equipe
técnica composta pelas assistentes sociais Thais Mendes e Kenya Gomes, pela
tecnóloga em Gestão Comercial Márcia Cardoso,
pela educadora Anny Meiry
Albinati, pela analista de
sistemas Berenice Adami e

pela advogada Juliana
Ferreira, sob a coordenação
desta última.
Caberá à equipe técnica
designada atender a todas as
exigências estabelecidas
pelo Guia para Constituição
e Legalização de Organização Microfinanceira OSCIP
do BNDES.
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Mais de 850 mil
Motoristas estão com
a CNH vencidas em
Minas Gerais

Dirigir com a Carteira de
Habilitação vencida é uma
infração gravíssima que resulta na perda de 7 pontos, multa no valor de R$ 293,47, retenção do veículo e recolhimento da CNH.
Mesmo assim, 867.860
motoristas estão com o documento vencido em Minas Gerais. O número leva em consideração os documentos que
venceram a partir de 30 dias a
até 5 anos da data prevista. O
dado foi passado à reportagem
pelo chefe da Divisão de Habilitação do Detran, delegado
Ednelton Carracci.
Até 21 de agosto deste
ano, já foram aplicadas em
todo o Estado mais de 12 mil
infrações por Carteiras
vencidas.
Em Belo Horizonte, o nú-

mero de infrações aumentou
significativamente. Enquanto
em 2017 a média foi de 150
infrações deste tipo por mês,
neste ano, o número saltou
para 225.
Em Belo Horizonte a gente vem acompanhando um aumento de 50% dessas infrações até este mês de agosto.
Isso, sem dúvida, é em decorrência do aumento da fiscalização, disse o Delegado,
que explica: a pessoa pode dirigir com a Carteira vencida
até 30 dias após o vencimento que consta na CNH.
A validade da CNH tem
duração de 5 anos para os condutores com menos de 65
anos, e de 3 anos para as pessoas acima dessa idade, prazo que pode mudar em razão
de casos específicos de saúde.

Supermercados de Varginha poderão adotar sacolas
de duas cores para ajudar na Coleta Seletiva
Prefeitura
convida
representantes
de
Supermercados
para reunião
e receptividade
surpreende
Representantes de alguns Supermercados de
Varginha foram convidados
para uma reunião na tarde
da quarta-feira, 3/10, na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SEMEA.

O principal assunto foi
a proposta de esses comerciantes adotarem sacolas
plásticas de duas cores para
padronizar e facilitar a Coleta Seletiva, que agora já é
realizada em toda a cidade.
Compareceram representantes dos Supermerca-

dos Pajeú, Faria, ABC e
Maiolini.
O secretário de Meio
Ambiente, Joadylson Barra
Ferreira, apresentou um
modelo de sacola que identifica o lixo principalmente
pela diferença das cores,
uma cor para lixo seco e
outra cor para o lixo úmido. “O objetivo desse encontro é abrir o diálogo para
idéias que alavanquem
Varginha ainda mais nesse
caminho da preservação
ambiental”.
A técnica ambiental da
SEMEA, Roberta Ferreira,
ressaltou que as cores vão
ajudar na identificação do
lixo e incentivar mais a população a adquirir definitivamente o hábito da separação do material reciclável
do não reciclável.

De acordo com Rodrigo
Ferreira, supervisor de Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar, ainda existem muitos casos de moradores que
não estão colocando o lixo
nos dias certos das coletas,
e até mesmo não embalam
corretamente, o que em
muitos casos gera acidentes
e ferimentos nos coletores.
Os representantes comerciais questionaram e
apresentaram sugestões se
colocando como parceiros
da Prefeitura nessa iniciativa pioneira.
A receptividade da novidade surpreendeu, pois, a
Administração Municipal
encontrou um segmento que
poderá causar um impacto
positivo nesse momento de
mudança de hábito da coleta. Eles demonstraram

união até mesmo para compartilharem informações
sobre os fornecedores das
sacolas. Agora, esse grupo
vai analisar e definir as cores que poderão ser padrão
e o layout da impressão na
sacola.
Todos garantiram a parceria com a Administração
Municipal em prol da população nessa fase nova da coleta do lixo em Varginha.
Foi ressaltado que a sacola é um poluidor em potencial do meio ambiente,
porém, nessa fase ainda não
será possível adotar outras
medidas como a sacola
reciclável, devido ao alto
custo das mesmas. A previsão é que o grupo de Supermercados faça a experiência pioneira já em janeiro de
2019.

NÃO FAÇA QUEIMADAS.
SEJA CONSCIENTE E NÃO
QUEIME SEU FILME.
A prática de queimadas prejudica a natureza e até
mesmo o seu município. O fogo atinge propriedades,
mata animais, destrói reservas naturais e nascentes,
deixa a terra improdutiva e, em contato com a rede
elétrica, pode deixar bairros e cidades inteiras sem luz.
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Para denunciar ou solicitar autorização para fazer queimadas, ligue IEF: 0800 282 2323.
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Frases sem noção: - Se um dia você perder o controle, levantese... e mude o canal manualmente.
*****
Já falei sobre isto uma vez e tô só observando. Há 200 anos,
Napoleão Bonaparte fez uma professia, que está se realizando
atualmente, ao dizer: “Deixem a China dormir porque, quando
ela acordar, o mundo vai estremecer”. A China do Futuro e o Futuro é Hoje... (...)
*****
“A verdade é que, agora, tudo o que compramos ´”Made in China”. Eis um aviso para o futuro! Mas quem liga para esse aviso?
Atualmente... ninguém! Agora é só APROVEITAR. E depois,
como será para os nossos filhos, netos? (...)
*****
Existem duas maneiras de tratar as mulheres. Até hoje, ninguém descobriu quais são.
*****
(...) Muitos conhecidos voltaram da China, impressionados. Um
determinado produto, que somadas todas as indústrias do Brasil
fabricam 1 milhão de unidades, uma só fabrica chinesa produz 40
milhões. A qualidade já é equivalente. E a velocidade de reação é
impressionante. (...)
*****
(...) Os chineses colocam qualquer produto no mercado em questão de semanas. Com preços que são uma fração dos praticados
aqui. Uma das fábricas está de mudança para o interior, pois, os
salários da região, onde está instalada na China, estão altos demais: 100 dólares. Um operário brasileiro equivalente ganha 300
dólares no mínimo, que, acrescido de impostos, encargos trabalhistas e sociais e benefícios, representam quase 600 dólares.
Quando comparados com os 100 dos chineses, que recebem praticamente zero benefícios, estamos perante uma escravatura amarela... e alimentando-a. (...)
*****
- Canela: dispositivo para se encontrar móveis no escuro.
(...) Horas extras? Na China? Nem pensar. O pessoal por lá é tão
agradecido por ter um emprego, que trabalha horas extras, sabendo que não vai receber nada por isso. Atrás dessa “postura” está a
grande armadilha chinesa. Não se trata de uma estratégia comercial, mas, sim, de uma estratégia “de poder”, para ganhar o mercado ocidental. (...)
*****
(...) Os chineses aproveitam da atitude dos “marqueteiros” ocidentais, que preferem terceirizar a produção, ficando apenas com
o que ela “agrega de valor”: a Marca. Atualmente, dificilmente
adquirimos nas grandes redes comerciais dos Estados Unidos, um
produto “Made in USA”. É tudo “Made in China”, com rótulo
estadunidense. (...)
*****
- Evite acidentes... Faça de propósito!
- Alegria de pobre... é impossível!
*****
(...) As Empresas ganham rios de dinheiro, comprando dos chineses por centavos e vendendo por centenas de dólares. Apenas lhes
interessa o lucro imediato e a qualquer preço. Mesmo ao custo do
fechamento das suas fabricas e do brutal desemprego. É o que
pode-se chamar de “estratégia preçonhenta”. (...)
*****
(...) Enquanto os empresários ocidentais terceirizam as táticas e
ganham no curto prazo, a China assimila essas táticas, cria unidades produtivas de alta performance, para dominar no longo prazo.
Enquanto as grandes potências mercadológicas, que ficam com
as marcas, com os designes e suas grifes, os chineses estão ficando com a produção, assistindo, estimulando e contribuindo para o
desmantelamento dos já poucos parques industriais ocidentais (...)
*****
- O que o Instrutor da escola de Kamikazes disse para os alunos?
R -Prestam atenção, porque vou fazer só uma vez!
*****
(...) Em breve, por exemplo, já não haverá mais fábricas de tênis,
ou de calçadas pelo mundo ocidental. Só haverá na China (segurem essa Nova Serrana e Franca!). Então, num futuro próximo,
veremos os produtos chineses aumentando os seus preços, produzindo um “choque de manufatura”, como aconteceu com o choque petrolífero nos anos setenta. Aí já será tarde demais (...)
*****
(...) Então o mundo perceberá que reerguer as suas fábricas terá
um custo proibitivo e irá render-se ao poderio chinês (que, de
olho fechado, não tinha nada). Perceberá que alimentou um enorme dragão e acabou refém do mesmo. Dragão este que aumentará
gradativamente seus preços, já que será ele quem ditará as novas
leis de mercado, pois, será quem manda, terá o monopólio da produção mundial (...)
*****
- Quando um não quer... o outro insiste.
- Carro a álcool... você ainda vai empurrar um.
- Malandro é o canguru... que já nasce de pochete.
*****
(...) Sendo ela, e apenas ela, a China, quem possuirá as fábricas,
inventários e empregos, e quem vai regular os mercados, e não os
“preçonhentos”. Iremos nós, nossos filhos e netos, assistir a uma
inversão das regras do jogo atual, que terá, nas economias ocidentais, o impacto de uma bomba atômica chinesa. Nessa altura,
em que o mundo ocidental acordar, será tarde demais (...)
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HOMENAGEM AO
Perguntas Corriqueiras

?

01 - Tira-se antes de receber?
02 - Só anda se a gente bate nele?
03 - Maneira de um florista viver?
04 - Dá flor no galho e fruto na raiz?
05 - Fica cheio de dia e vazio à noite?
06 - Tem coroa e às vezes até três raizes?
07 - Como impedir que um gambá cheire mal?
08 - Casa com vinte moradores branquinhos?
09 - Foi verde, tornou-se preto, morreu vermelho?
10 - De boca para cima fica vazio, invertido fica cheio?

Perguntas Culturais

Touro 21/4 a 20/5 - Levam sua flor,
fica calado. O vaso, não nota. A mesa,
perde o direito de reclamar.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Que suas atitudes sejam condizentes com a razão e a formação moral que você recebeu.
Câncer 21/6 a 21/7 - Nem sempre
as coisas acontecem como deseja. Os
outros também pensam assim.

Libra 23/9 a 22/10 - Chegou onde
poucos chegaram. Preserve-se e a
família. Seja e faça feliz!.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Sinceridade é vinho amargo na boca e doce
no ventre. Duro de ouvir.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Enquanto
correm e descabelam, mantenha-se
calmo, cabeça no lugar.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Imaginação fértil não é escapismo, mas
deve ser policiada. Pode ir além.

?

Aquário 21/01 a 19/2 - Talvez prefira extremos, mas a prudência recomenda meio termo.

* Respostas invertidas abaixo

SORRIA...MESMO SEM

Peixes 20/02 a 20/03 - Amar tarefas
do cotidiano, pois, são elas que permitem realizar grandes projetos.

Trova
Virá o tempo da paz.
Não te esqueças, coração!
De que tudo esquecerás
E todos te esquecerão.
Targélia Barreto

Oportunidades

ESTAR SENDO FILMADO
* Um sujeito, voltando de uma viagem de negócios, entra em um
taxi no aeroporto. Enquanto se dirigem para casa, ele pergunta ao
taxista se ele topa ser testemunha, pois, suspeita que sua esposa está
tendo um caso e pretende flagá-la no ato. O motorista concorda e ao
chegarem silenciosamente à casa, sobem pé ante pé até o quarto. O
marido acende as luzes, arranca o cobertor e lá está a esposa dele na
cama com outro cara. O marido coloca a arma na cabeça do homem
nu. A esposa grita: - Não faça isso! Esse homem tem sido muito
generoso! Eu menti para você quando disse que herdei dinheiro.
Foi ele quem pagou o BMW que eu comprei para você. Ele pagou
também o nosso iate novo, foi ele quem comprou e mantém a nossa
casa em Angra dos Reis e comprou o nosso título do Yate Tênis
Clube!
Perplexo, o marido abaixa a arma, olha para o taxista e pergunta: O que você faria? O motorista responde: - Coloca logo o cobertor,
antes que ele pegue uma gripe...
* O cara voltava do enterro de sua sogra quando, ao passar por um
prédio em obras, um tijolo caiu lá de cima e quase acertou a cabeça
dele. .. Ele olhou para cima e gritou: - Já chegou ai!? E continua
com má pontaria!
* Ao chegar mais cedo em casa, o marido encontrou a mulher nua
na cama prostrada, respirando ofegante. Perguntou preocupado: - O
que ouve, querida? Você não está passando bem?
- Acho que é um ataque do coração... respondeu ela.
Ao ouvir isso, o marido correu feito um louco para o telefone para
chamar um médico. Enquanto tentava discar, o filho chegou perto
dele e avisou: - Paiê, tem um homem pelado no banheiro.
O marido foi até lá, abriu a porta e deu de cara com o melhor amigo.
Ficou indignado. - Pelo amor de Deus, Ricardo. Minha mulher está
tendo um enfarte e você fica por ai assustando as crianças!
* Um policial avista um ônibus em baixa velocidade, acha estranho
e manda parar. É uma velhinha ao volante, acompanhada de suas
amigas. O guarda adverte: - Senhora, andar devagar demais pode
provocar acidente! - Seu guarda, sigo a sinalização, diz a mulher,
apontando a placa: BR 30. - Senhora! Essa placa não indica limite
de velocidade, e sim o número da estrada. Trate de prestar mais
atenção, certo? Só mais uma coisa. Suas amigas estão bem? Parecem assustadas! - Elas já vão melhorar. É que acabamos de sair da
BR 201.
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Áries 21/3 a 20/4 - Quer dizer algo e
não achas palavras. Consulte o travesseiro, ouça uma criança.

Virgem 23/8 a 22/9 - Pare de chorar o leite derramado e de não assumir a culpa que deve ser dividida.

?
?

?

11 - Faça o plural de “pau-de-arara?
12 - Classificação do pronome “alguém”?
13 - Dinheiro que Yeltsin leva no bolso?
14 - Órgão onde situam-se as cordas vocais?
15 - Anotação léxica da palavra “cinquenta”?
16 - Comemoração do segundo domingo de agosto?
17 - Autor da música do Hino da Independência?
18 - Continente da Tailândia, Índia e Indonésia?
19 - Reta que corta o círculo passando pelo centro?
20 - Razão de não se crasear: “assistí a duas sessões”?

7 a 13 OUTUBRO 2018

Leão 22/7 a 22/8 - Tome atitudes que
não dificultem relacionamento em
casa e no trabalho.

RESPOSTA - - 1 Fotografia; 2- Prego; 3- Num mar-de-rosas; 4Amendoím; 5- Calçado; 6- Dente; 7- Apertando bem o focinho dele;
8- Maço de cigarros; 9- Carvão; 10- Chapéu; 11- Paus-de-arara; 12Pronome indefinido; 13- Rublo; 14- Laringe; 15- Trema; 16- Dia dos
Pais; 17- Dom Pedro I; 18- Asiático; 19- Diâmetro; 20- Porque o “a”
está diante de um numeral cardinal referente ao substantivo.

Ameaça Amarela

*****
(...) Nesse dia, os executivos “preçonhentos” olharão tristemente para os
esqueletos de suas antigas fábricas, para os técnicos aposentados, jogando boliche ou xadrez no clube da esquina, e chorarão sobre as sucatas dos
seus parques fabris desmontados (...)
*****
- Se um dia, quem você ama lhe trair, e você pensar em se jogar de um
prédio, lembre-se: você tem chifres não, asas!
*****
(...) E então lembrarão, com muitas saudades, do tempo em que ganharam
dinheiro, comprando “baratinho dos escravos” chineses, vendendo caro
suas “marcas-grifes” aos seus conterrâneos. E então, entristecidos, abrirão suas “marmitas” e almoçarão as suas marcas que já deixaram de ser
moda e, por isso, deixaram de ser poderosas, pois, foram todas copiadas”.
*****
A fé remove montanhas... a dinamite, então, nem se fala.

Todos nós possuímos oportunidades. Agora é a oportunidade. A dificuldade é a oportunidade que ensina-nos a crescer. Quem
reclama de tudo, se fecha para as oportunidades da vida, não reconhecendo a oportunidade que está a sua frente. Devemos
aprender a não criar obstáculos e aproveitar cada oportunidade, com muita coragem
e determinação. Faça de cada dia uma nova
oportunidade para crescer (Mensagens positivas).

Dor nas costas
Uma rotina de trabalho estressante pode ser
a causa da dor nas costas. Um estudo da
Universidade do Estado de Ohio, nos EUA,
mostra que as pessoas estressadas acabam
usando os músculos errados na hora de pegar alguns objetos. Se essa pessoa for levantar algo pesado, pode acabar com uma
dor nas costas. Além disso, os pesquisadores acreditam que algumas pessoas com
certos tipos de personalidade tem maior
tendência a dores nas costas. Cuide-se para
evitar as dores. Que tal praticar uma atividade física?

Madeira Nova
Quando a gente compra um armário ou
outro móvel qualquer, o cheiro de madeira
nova, quase sempre está lá. Se você está
entre os que não gostam do cheiro, esfregue dentro dele um pano embebido em essência de lavanda (lembra dos perfumes
para bebês?). Isso atenua ou acaba com o
odor.
“Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pesso morra”.
(William Shekespeare)
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Varginha
chega aos seus136 anos
com muitas realizações
No domingo, dia 7 de
outubro, Varginha completará 136 anos de emancipação político-administrativa.
Cidade hospitaleira
com cerca de 135 mil habitantes, está localizada estrategicamente entre os
maiores centros - 300 quilômetros de Belo Horizonte, São Paulo e Rio e Janeiro.
A cidade e município
de Varginha tem bons motivos para comemorar estes 136 anos.

Educação
Na Educação são atendidos cerca de 10 mil alunos, do berçário ao Ensino
Fundamental, distribuídos
em 35 unidades educacionais, sendo 9 escolas urbanas, 6 escolas rurais e 20
Centros Municipais de
Educação Infantil - Cemei,
que atendem em período
integral, oferecendo educação de qualidade, por
profissionais capacitados.
Prova disso que a Educação de Varginha foi
apontada como referência
para a região, por uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Lavras.

Saúde
Na Saúde os investimentos não param, e apesar da falta de repasses do
Governo Estadual, que já
chega a casa de R$ 40 milhões, incluindo a UPA, a
Prefeitura tem conseguido,
com recursos próprios,
manter o cronograma de
obras.
Só este ano foram inauguradas 5 UBSs (Centenário, Mont Serrat, Vila
Mendes, Bom Pastor,
Imaculada) e no próximo
dia 11 entregará a UBS do
Novo Tempo.
Isso sem contar a reforma e ampliação do Pronto
Atendimento do Hospital
Bom Pastor, a reforma do
Centro de Oncologia, a
construção de uma sede
própria para o Centro de
Fisioterapia.
E já é uma realidade o
projeto de construção do
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Hospital da Criança em
uma área próxima ao Hospital Bom Pastor que fará
daquela região um complexo na área da saúde com
destaque para o atendimento de traumas, tratamento de câncer e especialização infantil.

Saúde Bucal
A Saúde Bucal mais
uma vez foi destaque conquistando o 1º lugar na
Etapa Estadual do Prêmio
Nacional de Saúde Bucal
no grupo de municípios de
50.001 a 300 mil habitantes.
Um prêmio que contempla cidades com iniciativas bem-sucedidas na
área de saúde, sendo avaliados critérios como
percentual de financiamento do município em
saúde, política municipal
de saúde, controle social,
assistência odontológica
básica e especializada,
promoção de saúde, vigilância em saúde bucal,
desprecarização do trabalho profissional, remuneração e educação permanente.

Geração
de emprego
e renda
Varginha, nos últimos
anos, conquistou importantes indústrias, de diferentes ramos, que vieram
somar às já instaladas,
como Philips Medical
System, a Cooper Stander,
a Electroplastic, Fertipar e
Fermav, por exemplo.
Recentemente a alemã
Melitta, uma das maiores
empresas de café do Brasil, inaugurou sua nova fábrica em Varginha, a quarta unidade da empresa no
Brasil, que recebeu investimentos de mais de R$ 40
milhões, e geração inicial
de 50 empregos diretos.
Destaque também para
o Centro de Distribuição
da Eurofarma. Isso sem
contar a rede de
hipermercados que cresce
acentuadamente como o
Alvorada, Bretas, o ABC,
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e agora o Mineirão Atacarejo, que está se instalando na Avenida Celina
Ferreira Ottoni, e o Mart
Minas, nas imediações do
Santa Maria, que chegam
para somar junto aos grandes e tradicionais supermercados que fazem parte
da história da cidade.

Comércio
A abertura do Via Café
Garden Shopping atrai
para Varginha consumidores de toda a região que rotineiramente visitam eventos, exposições, a praça de
alimentação e as lojas, inclusive, de grandes redes
como a Havan, Lojas
Americanas, Mc Donalds
e Bobs, e Lojas Edmil.
Outro investimento
para o comércio é a
Revitalização do Centro
comercial da cidade.

Esporte
Cumprindo uma determinação do prefeito Antônio Silva, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
tem seguido firme na descentralização das atividades esportivas para todos
os bairros.
Hoje são 14 Academias de Ruas implantadas em
diferentes pontos da cidade, com atividades diárias.
As escolinhas de futsal, futebol de campo, atletismo,
basquete masculino,
bicicross, handebol, vôlei,
judô, ginástica rítmica e tênis atendem centenas de
atletas. Além das aulas de
ginástica localizada, alongamento e dança de zumba.
Também, as quadras da
cidade estão sendo reformadas e revitalizadas e os
campos de futebol (Nego
Horário, Sete de Setembro
e Semel) passaram pela
troca de gramado e ganharam iluminação, permitindo a realização de competições noturnas.
Tudo isso somado à cobertura de ginásios, construção do Centro de Iniciação ao Esporte (bairro
Santa Maria), Praça PEC
(Jardim Estrela), dentre
outros projetos.

& Sul de Minas

136
anos

Varginha completa 136 anos sem escândalos de
corrupção, com todos os serviços municipais
funcionando regularmente e com uma Administração
Municipal eficiente, séria e honesta, que trabalha por
uma Varginha mais justa e com mais oportunidades,
pensando nas futuras gerações.

O destaque vai para os
Desafios, Caminhadas e o
projeto Varginha Mais
Saudável que reúnem centenas de pessoas para a
prática esportiva com resultados para a saúde física, mental e emocional.

Lazer
Varginha conta ainda
com o Parque Zoobotânico
Dr. Mário Frota, que, por
ocasião do aniversário da
cidade e comemoração do
Dia da Criança, está com
estrada franca até domingo dia 7, oferecendo atividades para seus visitantes,
entre eles delegações de
várias escolas.

Educação

Cultura
Uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, executada pela Fundação Cultural, já com nove anos de
história, a 5ª da Boa Música tem por objetivo transformar a Estação Ferroviária de Varginha em um local de reconhecimento do
talento das bandas de
Varginha e da região, além
de proporcionar música de
qualidade à população.
O Museu Municipal
inovou e passou a abrir
todo primeiro domingo de
cada mês com atrações infantis como alternativa
para que as crianças adquiram o hábito de frequentar
esse importante espaço
cultural juntamente com os
adultos.
Varginha conta ainda
com a Biblioteca Pública,
a Rádio Melodia e a TV
Princesa da Prefeitura,
além do histórico Theatro
Capitólio, palco de importantes e inesquecíveis
eventos.

Meio
Ambiente
Varginha conta com o
Aterro Sanitário, 100% do
esgoto tratado, e deu um
passo importante na preservação ambiental iniciando a Coleta Seletiva em
todos os bairros.
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