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No próximo dia 7 de Outubro Varginha completará 136 anos. Para comemorar
esta data, de  1 a 7 de outubro a entrada no Zoológico de Varginha será franca.

Fica o convite para toda a população de Varginha e visitantes conhecerem o
Zoológico e desfrutarem das belezas naturais da Fauna e da Flora que oferece.
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A Mídia brasileira tem se debruçado sobre as mais
diversas análises da atual situação política do Brasil e
versado sobre seus pretendentes à Presidente da Repú-
blica. Porém, fica presa a fatos e acontecimentos recen-
tes, as suas análises.

Até então de tudo que li e ouvi nada se falou da real
situação a que se chegou a política “partidária” brasilei-
ra. Nada dizem, ou por ainda não perceberem a real
situação, ou por melhor não abordar o assunto direta-
mente.

O que ora faço - expondo o meu ponto de vista e
análise do meu entendimento.

O Brasil se viu obrigado à Proclamação da Repúbli-
ca face a ‘derrama do ouro’ que ia para Portugal.

Apesar dos percalços, o País passou por um até lon-
go período de, vamos assim dizer, serenidade.

Aí vem a primeira e maior turbulência - 1964 - com
o Comunismo adentrando as portas do País, o que foi
rechachado pelo Golpe Militar.

Os comunistas, os mesmos de 1964, mudaram de
estratégia e passaram a assumir o Poder através do voto
- e conseguiram ficar no Poder por 14 anos. Só não es-
peravam encontrar pelo caminho com o Joaquim Bar-
bosa e o Mensalão.

Mesmo assim, com alguns membros presos, perma-
neceram no descaminho - e encontraram o Sérgio Moro
e a Lava Jato - e estão enfrentando-os bravamente, no
maior desrespeito à Constituição Brasileira.

Praticamente barrados nas eleições municipais de
2016, recrudesceram e tudo tem feito e tido como váli-

do para voltar ao Poder - o
que estão contando com as
eleições deste ano.

Só que, mais uma vez,
não contavam com a astú-
cia dos Militares - que tem
em Bolsonaro o persona-
gem que vem atrapalhan-
do o intento dos mesmos
comunistas de sempre.

Realmente, os comu-
nistas não contavam com
essa em desfavor deles. Os
Militares foram mais es-
pertos e partiram para
barrar os comunistas nas
urnas já nestas eleições.

E olha que isto está
bem perto de acontecer.
Dia 7 e se necessário dia
28 de outubro o povo dará
o seu veredito.
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Acontecerá de 25 a 28 de setembro de 2018, no Cen-
tro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, o VI CONGRES-
SO BRASILEIRO DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA
ADULTO E PEDIÁTRICO - ABRAMEDE 2018, consi-
derado o maior evento da América Latina e que conta com
a participação dos maiores especialistas do País e do ex-
terior em Medicina de Urgência e Emergência.

O Secretário Executivo do CISSUL SAMU – Consór-
cio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de
Minas, JOVANE ERNESTO CONSTANTINI é um dos
convidados a fazer parte do corpo docente no evento e irá
ministrar palestra no dia 26/09, às 9h15, com o tema
SAMU NO BRASIL – FOCO EM SOLUÇÕES, NÃO
EM PROBLEMAS.

Jovane é especialista em Gestão Pública, participou
do processo de implantação do CISSUL SAMU desde
2013. Foi membro da Comissão da Implantação do Servi-
ço Aeromédico Avançado de Vida (SAAV) no Consórcio.
Além de estar a frente da administração da instituição, é
membro efetivo do Comitê de Urgência e Emergência da
Região Ampliada do Sul de Minas desde 2015.

Na palestra ABRAMEDE 2018, Jovane irá explanar
sobre a estrutura organizacional do CISSUL SAMU, apre-
sentar as soluções definidas pelas equipes que lidera para
gerir os custos de maneira eficiente, as mudanças e ações
que impactaram no melhor desempenho das atividades ad-
ministrativas e operacionais, medidas essas que têm sido
altamente eficazes para driblar as crises no setor de saúde
e seguir prestando atendimento de urgência e emergência
com a máxima eficiência.

Para o Secretário Executivo do CISSUL SAMU, “O
dinheiro público deve ser respeitado em todas as esferas
(federal, estadual ou municipal), seja R$ 0,01 ou R$
1.000.000.000,00, independente do valor, utilizamos cada
centavo a favor da saúde no Sul de Minas. Nós, do CISSUL
SAMU além de respeitarmos, realizamos investimentos
em ações na assistência e valorizamos nossos profissio-
nais, com eficiência e transparência na mais nobre das
missões, SALVAR VIDAS! “

Secretário
do

Cissul-Samu
ministrará
Palestra no

Ceará

CONSÓRCIO do SUL de
MINAS é CONSIDERADO

MODELO de GESTÃO no PAÍS

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de
Administração, realizou a capacitação das chefias da Administra-
ção direta e indireta para a implantação da Avaliação de Desempe-
nho que ocorrerá  já a partir de 2019, em cumprimento a Lei Muni-
cipal 3.226, de 1999, para servidores efetivos, contratados e
designados(Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Comba-
te às Endemias) e os servidores efetivos que estiverem ocupando
cargo de provimento em comissão ou função gratificada nos ór-
gãos da Administração Direta, Fundacional e Autárquica.

A Avaliação de Desempenho, necessária para efeito de Promo-
ção do servidor público da Administração Direta, Fundações e
Autarquias do Município de Varginha, consiste em um processo
sistemático e contínuo de acompanhamento e aferição do desem-
penho dos servidores visa fundamentalmente apurar a eficiência
do servidor e a qualidade do seu trabalho.

A Lei Municipal 3.226/1999 estabelece em seu artigo 11 que a
promoção constitui-se na elevação de nível de classificação para o
imediatamente acima do respectivo grupo de carreira, em decor-
rência de avaliação periódica de merecimento com direito a

Prefeitura de Varginha capacita Chefias para
o exercício da Avaliação de Desempenho

percentual de aumento salarial, e em seu artigo 13, que a promoção
dar-se-á após um período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no
cargo e desde que o servidor obtenha avaliação favorável e lhe ou-
torgará o direito de um acréscimo salarial de 5% (cinco por cento),
incidente sobre o salário base do cargo para o qual o mesmo foi
concursado e sobre as suas respectivas vantagens pessoais, consi-
deradas estas as decorrentes de apostilamento e de parcelas já con-
signadas na folha de pagamento sob este título.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Sér-
gio Kuroki Takeish,  a Avaliação de Potencial, para efeito de Pro-
moção visa fundamentalmente apurar a eficiência do servidor e a
qualidade de seu trabalho, em função dos objetivos específicos de
seu cargo, apurando os seguintes quesitos:  Assiduidade;  Discipli-
na;  Qualificação Profissional e  Desempenho.

“A Prefeitura já aplica outros tipos de avaliação: o Estágio
Probatório (para  o servidor  concursado), a Avaliação de Desem-
penho do Servidor detentor de Função Pública e a Avaliação Funci-
onal dos Servidores contratados”, explicou o Secretário.

A avaliação de desempenho ficará por conta de servidores de-
tentores de cargos de chefias (CPCs) e Funções Gratificadas  (FGs).

A Prefeitura de Varginha instalou seis novos abrigos
em pontos de ônibus. A rua Alvarina Frota, no bairro
Canaã, ganhou um abrigo. Na manhã de terça-feira, 18,
foi instalado também na avenida Celina Ferreira Ottoni
(próximo ao Laynkasa), bairro Resende, e à tarde a aveni-
da Martinho da Ponte (bairro Monte Serrat) foi contem-
plada. De acordo com Gledston Cardoso, supervisor de
Transporte Coletivo e Táxi, os outros locais que vão ga-
nhar os abrigos serão definidos posteriormente.

Prefeitura de Varginha instala novos abrigos de ônibus

Desde o mês de julho as coletas de sangue em Varginha
passaram a ocorrer na Policlínica Central às sextas-feiras, com
agendamento prévio feito pelo telefone (35) 3690-2297 das 7h
às 11h30, ou pessoalmente. Por semana estão sendo agendadas
90 pessoas para as Coletas.

Todos os dias alguém está precisando de sangue. E para
estas pessoas a transfusão é indispensável para a vida. Todos
nós, a qualquer momento, poderemos necessitar de uma trans-
fusão sanguínea. Assim, se faz imprescindível a doação volun-
tária. Doando sangue você pode salvar até quatro vidas, visto
que o sangue doado é fracionado em quatro bolsas. A doação
de sangue não causa nenhum prejuízo para o doador. É total-
mente segura. E o sangue que você doa é reposto em poucos
dias pelo seu organismo. Não engorda e nem emagrece e nem
engrossa o sangue.

Poucas horas para quem doa e uma vida para quem recebe.
A doação é um ato simples, mas que envolve amor ao próxi-
mo, pois, está salvando vidas.

PARA DOAR É NECESSÁRIO
 Ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 anos só

poderão doar se acompanhados do responsável legal ou por-
tando autorização formal com assinatura e xerox do documen-
to do responsável. Pessoas com 61 anos ou mais só poderão

Seja você também um doador de Sangue
Procure a Policlínica Central de Varginha

doar se tiverem realizado pelo menos uma doação anterior (le-
var comprovante no dia da doação);  ter e estar com boa saúde;
ter dormido bem na noite anterior à doação; ter se alimentado,
não estar em jejum; pesar mais de 50 Kg;; não ter tido hepatite
após os 11 anos de idade; não ter sido exposto à situação de
risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis; não
ter se submetido a exame de endoscopia, colonoscopia,
broncoscopia, fibronasoscopia ou ortroscopia nos últimos 6
meses; não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e piercing
nos últimos 6 meses; não estar grávida ou em período de
amamentação - para a mulher a menstruação ou o uso de pílula
anticoncepcional não impedem a doação; não apresentar
ferimento ainda não cicatrizado; não ter ingerido bebida alco-
ólica nas 12 horas que antecedem a doação; o uso de medica-
mentos deve ser informado; outras condições que também po-
dem impedir a doação serão avaliadas na triagem clínica.

    Homens podem fazer até 4 doações no período de 1 ano
com intervalo mínimo de 2 meses (60 dias) entre uma doação e
outra. Mulheres podem fazer até 3 doações no período de 1
ano com intervalo mínimo de 3 meses (90 dias) entre as doa-
ções. É obrigatória a apresentação, no ato da doação, de docu-
mento original de identidade com foto, dentro do prazo de va-
lidade, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Tra-
balho, Habilitação, Conselho de Classe ou Certificado de Re-
servista).

Quem tomou a vacina de Febre Amarela deve aguardar 30
dias para fazer doação de sangue.

Tempo para doação - Homens: de 2 em 2 meses, podendo
doar até 4 vezes, no período de um ano.

Mulheres: 3 em 3 meses, podendo doar até 3 vezes, no
período de um ano.

Tempo médio para realizar todo o processo de doação é de
uma hora meia e duas horas.

PACE VARGINHA - 3690-2297

O Zoológico de Varginha
acaba de receber novos mora-
dores. Chegou na segunda-fei-
ra, 10, à noite, um casal de ser-
pentes - Píton albina, que vie-
ram do Zoológico Vale Verde,
na região de Betim/MG, que
está sendo desativado.

O transporte até Varginha
foi feito pelo veterinário
Simon, do Zoológico de
Sapucaí Mirim, que gentilmen-
te trouxe os animais.

A Píton albina é uma ser-
pente do continente asiático,
rara na natureza devido a sua
coloração, que a expõe a um
risco maior de predadores.

Pode atingir até 8 metros
de comprimento e pesar até 80
quilos, mas, não é venenosa.
Alimenta-se de animais de pe-
queno porte, roedores e aves.

Zoológico de Varginha
recebe dois novos moradores

Um casal de serpentes

O Zoológico de Varginha
já possui uma Píton albina, que
chegou aqui em 2016 e hoje já
tem cerca de 5 metros de com-
primento. Agora ela terá a com-
panhia do novo casal de Píton,
que no momento ficará em um
setor reservado do Zoológico,
em quarentena e depois irá mo-
rar no novo recinto da área de
exposição, juntamente com as
jibóias e a píton mais antiga.

Para conhecer esta cobra e
os outros animais do Zoológi-
co, visite o Zoológico de
Varginha, que  fica aberto ao
público todos os dias, das 8h
as 16h.

A entrada custa R$ 4,00
(exceto agora de 1 a 7 de outu-
bro - Aniversário de Varginha).
Crianças com até 5 anos e ido-
sos acima de 60 não pagam.
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Foi realizado entre
os dias 14 a 16 de se-
tembro, em Guara-
nésia, jogos do 3º Fes-
tival Sub-16 (Mirim)
Masculino válidos
pelo Campeonato Sul
Mineiro de Vôlei.

A equipe da SEMEL –
Varginha conseguiu uma ex-
celente colocação terminou o
em 2º lugar nesse festival e em
3º lugar geral, ficando atrás de
Piumhi e Três Corações, com

Semel se classifica para as finais do Mineiro de Vôlei

HOMENAGEM  AO

?
* Respostas invertidas abaixo

?
?

?

Perguntas Corriqueiras
01 - Local de arquivar uma unha?
02 - Mulher que só vai, nunca volta?
03 - Atravessa o rio sem se molhar?
04 - Vento que a gente pode desviar?
05 - Quando o anão é tido como maior?
06 - Não é nada doce no reino das abelhas?
07 - Fácil de arranjar, difícil de terminar?
08 - Sete irmãos, cinco vão à feira, dois não?
09 - Xarope que a gente toma ao ficar nervoso?
10 - Trabalho que se começa de cima para baixo?

Perguntas Culturais
11 - Montanha de gelo no mar?
12 - Sistema montanhoso europeu?
13 - Lei que está contida no Tora?
14 - Publicano Levi, filho de Alfeu?
15 - Palavra que substitui o substantivo?
16 - Instrumento musical de João Gilberto?
17 - Sigla da Escola formadora de tenentes?
18 - Ato do avião levantar vôo no aeroporto?
19 - Principal atividade industrial do Ceará?
20 - Ave comum nas ceias natalinas brasileiras?

RESPOSTA - 1- Na letra U; 2- A Ida; 3- A
ponte; 4- Do ventilador; 5- Quando comple-
ta 21 anos; 6- O zangão; 7- Um problema;
8- Os dias da semana; 9- Aquele “Agite an-
tes de usar”; 10- Furar um poço; 11- Iceberg;
12- Alpes; 13- Mosaica; 14- São Mateus; 15-
Pronome; 16- Violão; 17- AMAN; 18- De-
colagem; 19- Têxtil; 20- Peú.

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA............... MESMOMESMOMESMOMESMOMESMO     SEMSEMSEMSEMSEM     ESTESTESTESTESTARARARARAR
SENDOSENDOSENDOSENDOSENDO     FILMADOFILMADOFILMADOFILMADOFILMADO

24 a 30 SETEMBRO 2018
Áries 21/3 a 20/4 - Pensar em você
é bom, mas ideia fixa é inconveni-
ente e afasta as pessoas.
Touro 21/4 a 20/5 - Prefira atitu-
des simples. Sua postura por ve-
zes dificulta a convivência.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure
vencer as dificuldades com mais
entusiasmo e bom humor.
Câncer 21/6 a 21/7 - Não deixe as
pessoas esperarem indefinida-
mente por suas decisões.
Leão 22/7 a 22/8 - Não tenha medo
de ser feliz. Pense apenas o posi-
tivo. Dê valor em tudo.
Virgem 23/8 a 22/9 - Guarde seus
sentimentos para usar na hora de-
vida. Não se desgaste.
Libra 23/9 a 22/10 - Que seu lado
simpático e social sirva de veículo
para novas conquistas.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Defini-
tivamente os problemas da vida
não têm uma única solução.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Dê tem-
po para que outras pessoas possam
se manifestar e partilhar junto.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Bom
que saiba controlar o emocional
quando problemas são materiais.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure
não demonstrar frustração pelo
que esperava e não aconteceu.
Peixes 20/02 a 20/03 - Mais paci-
ente, você dará espaço às pessoas
para notarem a sua sinceridade.

Responda:
* Por que os kamikazes usavam capacete?
* Deve-se usar agulhas esterilizadas para inje-
ção letal?
* Por que, neste mundo, até os zeros, para se-
rem algo, devem estar na direita?
* Para que serve o bolso em um pijama?
* Se nada gruda no teflon, como o fixaram nas
panelas?
* Por que os aviões não são fabricados com o
mesmo material usado nas suas caixas pretas?
* Como pode o Pato Donald ter sobrinhos, se
não tem irmãos?
* Por que o Pato Donald aparece enrolado numa
toalha, quando toma banho, se ele não usa cal-
ças?
* Por que, ao procurar o número de uma casa
em uma rua, abaixamos o volume do rádio do
carro?
* Por que as lojas, abertas 24 horas, possuem
portas?
Frases de efeito
* Entrou muda e saiu planta.
* No Havaí todas as sandálias são havaianas.
* A primeira Missa do Brasil foi o maior pro-
grama de índio.
* Mulher grávida reclama de barriga cheia.
* Os filósofos têm um problema para cada so-
lução.
* Lixo - coisa que jogamos fora. Coisas - lixo
que guardamos.
* As fitas são virgens porque o gravador é
estéreo.
* Herói é o covarde que não teve tempo de fu-
gir.
* Pinte os cabelos de preto para encontro amo-
roso, e de branco para encontros de negócio.
* Relógio que atrasa não adianta.
* Nunca se deve bater num homem caído, a
não ser que você tenha certeza que ele não vai
se levantar.
* Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier
é lucro.
* Se você acredita em reencarnação, me dê R$
1.000,00 e lhe pago na próxima.
* Um chato nunca perde o seu tempo; perde o
dos outros.
* Não brinque com fogo; ele não sabe brincar.
* Uma celebridade é alguém que trabalha duro
muito tempo para se tornar conhecida, e de-
pois passa a usar óculos escuros para não ser
reconhecida.
* Você está velho quando achar que todo mun-
do está morrendo cedo.
* Não há pior inimigo do que um falso amigo.
* Canela: dispositivo para achar móveis no es-
curo.
* Amigo é alguém que tem os mesmos inimi-
gos que você.
* A fé move montanhas. Os ecologistas são con-
tra.
* Ser canhoto é muito fácil; o difícil é ser di-
reito.
* Evite uma vida sedentária. Beba água.
* Quando não restar mais nenhuma opção, leia
o manual.
* Evite acidentes; faça de propósito.
* Quando era menor pensava que dinheiro era
a coisa mais importante do mundo. Hoje tenho
certeza.
* Você sabe que está ficando velho quando as
velas custam mais caro que o bolo.
* A primeira amnésia a gente nunca esquece.
* A vantagem de ter péssima memória é diver-
tir-se muitas vezes com a mesma coisa boa
como se fosse a primeira vez.
* Não existem ateus numa pane de avião.
* No avião o medo é passageiro.

os seguintes resultados: Pre-
feitura de Três Corações 02 x
01 SEMEL / Varginha parci-
ais de 25 x 17 14 x 25 15 x
09; SEMEL / Varginha 02 x
00 Prefeitura de Piumhi 25 x
08 25 x 20; SEMEL / Varginha

02 x 01 Guaxupé
Country Club 18 x 25
25 x 23 15 x 08;
SEMEL / Varginha 02
x 00 Prefeitura de
Guaranésia 25 x 16 25
x 17; SEMEL /
Varginha 02 x 00 Clu-

be Passense de Natação 25 x
13 26 x 24.

Com esse resultado a equi-
pe se classificou para as finais
da competição que serão rea-
lizadas  nos dias 26 e 27 de
outubro, com a cidade sede
que ainda será definida

O projeto Academia de
Rua e Caminhadas desenvol-
vido pela Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer –
SEMEL – entregou na manhã
da terça-feira, 18, à Associa-
ção Beneficente Levanta-te e
Anda, alimentos arrecadados
na Caminhada da Flora, reali-
zada no sábado, dia 15,  den-
tro da programação do
#DESAFIO21DIASVARGINHA.

O coordenador do Desa-
fio, professor Flávio Henrique
Pontes, foi procurado por re-
presentante da Associação e
prontamente atendeu à solici-
tação indo até à seda da Le-
vanta-te e Anda, na Alameda
Pinheiros, para fazer a entre-
ga. Ele se certificou da neces-
sidade de ajudar, pois, cerca
de 190 famílias cadastradas
recebem alimentos – grande
parte vinda do descarte de su-
permercados - e tem também

Associação Levanta-te e Anda é beneficiada
com alimentos doados pela Semel

Coroando os entendimen-
tos do Secretário Municipal de
Habitação e Desenvolvimen-
to Social, Francisco Graça de
Moura, com a ABCRED - As-
sociação Brasileira de Entida-
des Operadoras de Micro-
crédito e Microfinanças,  o
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(Bndes) encaminhou a docu-
mentação necessária a ser pre-
enchida e remetida para a re-
ferida instituição, com a fina-
lidade de criação e implanta-
ção do Banco da Mulher em
Varginha.

Uma Organização Micro-
financeira, destinada a custe-
ar e financiar empreendimen-
tos geradores de oportunida-
des de aquisição de renda e de
trabalho, além de fomentar e
incrementar o empreende-
dorismo das mulheres que pre-
tendem ingressar no mercado
de trabalho como autônomas
e prestadoras de serviço.

As primeiras beneficiárias
do Banco da Mulher serão as
concluintes do curso de Cabe-
leireira, Manicure, Pedicure e

Criação do Banco da Mulher de Varginha

um grupo de 50 crianças no
Projeto Crescer que frequen-
ta oficinas.

“A maioria dessas crian-
ças vai para as oficinas por
causa da comida oferecida e
agora, o projeto Academia de
Rua e Caminhadas pode con-
tribuir um pouco com o pró-
ximo”, afirmou o professor da

SEMEL.
Os cerca de 300 quilos de

alimentos arrecadados na úl-
tima Caminhada também fo-
ram entregues a quatro famí-
lias carentes, à casa de recu-
peração Kerigma e ao Curso
de Igreja realizado neste fim
de semana.

Design de Sobrancelhas e
aquelas que irão frequentar no
próximo mês de outubro o cur-
so de Moda Artesanal – Moda
Fashion, cursos integrantes do
Projeto de Desenvolvimento
Socioterritorial dos Residen-
ciais Novo Tempo, Cruzeiro
do Sul e Carvalhos, com pos-
terior extensão de suas ativi-
dades a outras comunidades
onde existam grupos de mu-
lheres desejando se organizar
para ingressar na economia
produtiva.

No próximo dia 25 de se-
tembro de 2018, às 19h, no

Centro de Inclusão Produtiva
e Empreendedorismo do Novo
Tempo, por ocasião da tercei-
ra oficina de formação de li-
deranças femininas, o secre-
tário Francisco Graça de
Moura fará uma exposição
sobre as atribuições, as finali-
dades e os benefícios que se-
rão proporcionados pelo Ban-
co da Mulher cujo capital ini-
cial virá do Programa de De-
senvolvimento Institucional
do BNDES que proporciona-
rá um capital inicial para o
Banco da ordem de
R$500.000,00.

O vereador Zacarias
Piva solicitou ao Executi-
vo informações sobre a co-
brança de impostos sobre ser-
viços de qualquer natureza
(ISSQN) dos cinemas instala-
dos em Varginha. O pedido foi
apresentado por meio de re-
querimento, que foi aprovado
por todos os vereadores pre-
sentes na sessão.

De acordo com o vereador,
a isenção consta na Lei nº
4.021/2003, que altera dispo-
sitivos da Legislação Munici-
pal do ISSQN, adequando-a à
Lei Complementar nº 116/
2003, que prevê a isenção des-
se imposto para estabeleci-
mentos que trabalhem com
exibições cinematográficas.

No requerimento, Zacarias
questiona se a Administração
pretende manter a isenção do
ISSQN para esses estabeleci-
mentos e o quanto essa isen-
ção representa de perda de ar-
recadação aos cofres públicos.

“É sabido que a isenção
deste imposto tem como cu-
nho principal incentivar a vin-
da dos cinemas para o Muni-
cípio e assim estimular a va-

lorização da cultura e possi-
bilitar que um maior número
de pessoas possa desfrutar
dessa forma de entretenimen-
to. Por outro lado, vivemos um
momento de crise acentuada
no País e devemos informar a
população qual a contra-
partida recebida pelo Municí-
pio ao conceder a isenção,
uma vez que não percebemos
por parte das empresas bene-
ficiadas nenhum incentivo
para possibilitar que pessoas
que não possuem condições
de comprar ingressos com pre-
ços altíssimos possam usufruir
desse espaço”, explicou.

Zacarias espera que as in-
formações requeridas sejam
encaminhadas à Câmara para
conhecimento de toda a popu-
lação varginhense.
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Cumprindo mais um compromisso com a população, a
Administração prefeito Antonio Silva - vice Vérdi Lúcio Melo
- a Prefeitura de Varginha inaugurou no sábado, dia 15, a
nova sede da Unidade Básica de Saúde do bairro Imaculada
Conceição, que irá atender a uma população estimada de 10
mil pessoas, atendidas pelos PSF do Caic 1 e Imaculada Con-
ceição e Pró Saúde.

Orçada em R$ 1 milhão, sendo que deste total  cerca de
R$ 450 mil, mais aditivo, foram recursos dos cofres públicos
do Município, e R$ 660 mil do Ministério da Saúde, a obra
foi construída com capacidade  para atender  aos 2.910 mora-
dores do CAIC I; 2.800 pessoas do bairro Imaculada e 3.950
atendidos pelo Pró Saúde.

Composta por três equipes do Programa Saúde da Famí-
lia, a UBS conta com uma carteira de Serviços da Atenção
Básica onde constam todas as atividades realizadas nas uni-
dades por faixa etária conforme protocolo Ministerial: três
equipes do Programa Saúde da Família; Pediatra e Ginecolo-
gista/Obstetra; uma equipe Núcleos Ampliado de Saúde da
Família - Nasf - com Psicólogo, Fonoaudiólogo, Assistente
Social e Nutricionista; sala de Vacina, sala de procedimentos
de enfermagem; Farmácia; e uma equipe de Saúde Bucal com
três cadeiras odontológicas.

A UBS leva o nome da “Doutora Edna Baroni Alvarenga”,
nascida em Taubaté-SP, filha de Gilberto Baroni e Maria
Geralda Baroni. Casou-se com José Orlando de Alvarenga
com quem teve o filho, Marcelo Baroni de Alvarenga, atual-
mente com 32 anos. Formada em Medicina pela Universida-
de de Taubaté, onde fez também especialização em Saúde
Pública,  foi professora junto à Divisão de Educação Funda-
mental do Serviço Social da Indústria - Sesi, também em sua
cidade natal.

Doutora, Edna mudou para Varginha e logo ingressou no
serviço público, trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde
como coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica e
atuou também como médica pediatra na Policlínica Dr.
Vivaldo Garcia (Vila Barcelona). A homenageada atuou como
membro da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, em
Varginha. Devido problemas de saúde se aposentou em 2/09/
2007, vindo a falecer em 30 de outubro de 2015.

A solenidade contou com a presença do viúvo da home-
nageada, Dr. José Orlando de Alvarenga, que não conteve a
emoção ao falar da companheira que segundo ele tinha duas
grandes qualidades: “trabalhar pelo bem dos mais necessita-
dos e ser uma grande esposa e mãe”. “Me faltam palavras
para agradecer  esta homenagem, mas, em nome do prefeito
Antônio Silva e de toda equipe desta unidade, manifesto mi-
nha gratidão por eternizarem o nome e a memória de minha
esposa”, disse.

Em seu pronunciamento, o secretário de Saúde, Mário
Carvalho Terra , falou da satisfação de inaugurar a nova sede
da UBS do Imaculada. “Até então ocupávamos prédios im-
provisados e agora temos uma sede própria que vai acolher
de forma humanizada os moradores desta região. Mais uma
conquista significativa”, disse o Secretário que ressaltou que
só este ano a Administração Municipal inaugurou as UBSs
da Vila Mendes, Mont Serrat, Centenário e Bom Pastor, o
Centro de Fisioterapia, o novo Pronto Atendimento do Hos-
pital Bom Pastor e agora a UBS do Imaculada, e ainda este
mês será entregue a UBS do Novo Tempo e dentro de no
máximo 90 dias também será inaugurada a UBS do Jardim
Colonial, sem contar com a reforma do Centro de Oncologia
do Hospital Bom Pastor. “E estamos autorizados pelo prefei-
to Antonio Silva a reformar a Unidade de Saúde do Damas-
co, Santa Mônica e Barcelona”, informou Mário Terra.

Presente na solenidade, o vice-prefeito Vérdi Melo falou
da alegria de participar da  inauguração de “uma Unidade de
Saúde deste porte e tranquilo por ver nos semblantes da equi-
pe a vontade de oferecer um serviço de qualidade, de atender
bem. E é este o meu desejo, de que possamos oferecer um
serviço de qualidade, que a população seja bem recebida, sem-
pre com o apoio da nossa Administração”.

Também, o presidente da Câmara, vereador Leonardo
Ciacci, falando em nome dos colegas presentes, vereadores
Dudu Ottoni, Zilda Silva, Joãozinho Enfermeiro, Zué do Es-
porte e Buiú do Ônibus, cumprimentou o prefeito Antônio
Silva e o vice Vérdi por mais esta conquista de brindar o
Imaculada com uma UBS de grande porte.

Em suas palavras o prefeito Antônio Silva fez uma refe-
rência especial ao bairro Imaculada Conceição que faz parte
da sua trajetória na política. “Tivemos a felicidade de im-
plantar este bairro, que hoje pode ser considerado uma ver-
dadeira cidade e agora entregamos esta UBS para servir a
população do bairro e adjacências”, disse ele, e, ao final, sau-
dou o esposo da homenageada,  Dr. José Orlando. “Com esta
homenagem registramos na história de Varginha os relevan-
tes serviços prestados por ela a nossa cidade”.

A solenidade contou ainda com a presença da equipe da
Secretaria de Saúde, dos secretários municipais de Governo,
Honorinho Ottoni, de Administração, Sérgio Kuroki Takeishi,
de Educação, Rosana Carvalho, e o Ricardo Takei, represen-
tando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além do
diretor da Guarda Civil Municipal, dr. Eduardo Silva.

Prefeitura de Varginha inaugura nova sede
da  UBS do bairro Imaculada Conceição

O vereador Afonso Monticeli apresentou indi-
cação na Câmara Municipal de Varginha destinada ao Prefeito
e ao Departamento de Transporte e Trânsito para que sejam
realizadas melhorias no trânsito do bairro Vila Adelaide. Ele
solicita que o estacionamento de veículos seja restrito a ape-
nas um lado da via, com a devida sinalização, na Rua Domin-
gos de Figueiredo, próximo à Escola Estadual Coração de Je-
sus, sentido Colégio Logos e Condomínio Vila Verde, dentre a
Rua Inocência Figueiredo e Avenida Dr. Modena.

Atendendo as reivindicações dos munícipes que residem e
frequentam a região, o vereador explicou que a permissão de
estacionamento nos dois lados da via prejudica a fluidez do
trânsito e oferece riscos aos condutores de veículos e aos pe-
destres que transitam pelo local. “É importante ressaltar que
se trata de uma via de mão dupla que possui uma intensa movi-
mentação de veículos e pedestres devido à presença da Escola
Estadual Coração de Jesus. No trecho indicado há uma parada
de ônibus e há ainda uma área de estacionamento de veículos
de carga e descarga”, justificou Afonso, solicitando o apoio da
Administração Municipal para o atendimento do pedido, ze-
lando assim, pela segurança da população.

 Com o objetivo de oferecer mais oportunidades e mais
qualidade de vida aos cidadãos da terceira idade, o vereador

Pastor Fausto apresentou indicação na Câmara de
Varginha solicitando à Administração que estude a possibili-
dade de abrir uma sala de aula exclusiva para alfabetização de
idosos no Município. O documento foi encaminhado ao Pre-
feito e à Secretaria Municipal de Educação.

“Apesar de haver alfabetização para adultos no Município,
uma sala de aula exclusiva para idosos vai favorecer o proces-
so de aprendizagem, justamente por oferecer atendimento di-
ferenciado, de acordo com suas necessidades; afinal, nesta fase
da vida, o processo de aprendizagem requer paciência, interação
e devem ser observadas as particularidades individuais”, justi-
ficou Pastor Fausto.

Ainda, de acordo com o vereador, a implantação de escolas
exclusivas para idosos em algumas cidades brasileiras tem apre-
sentado resultados bastante satisfatórios. “A abertura de uma
sala de aula restrita a idosos em nossa cidade pode ser o come-
ço de uma política voltada para o bem-estar e ressocialização
da melhor idade, onde além das aulas de alfabetização, pode-
rão ser ministrados cursos e oficinas”, disse.

Foi apresentada na sessão ordinária da Câmara Municipal

de Varginha indicação do vereador Cláudio Abreu
que solicita ao Prefeito e à secretaria de Obras e Serviços Ur-
banos a instalação de redutores de velocidade na Rua Orminda
Vasconcelos, localizada no bairro Vila Floresta.

O vereador informou que foi procurado por moradores que
relataram os constantes acidentes nessa rua devido à impru-
dência dos motoristas. “O trânsito de veículos em alta veloci-
dade nessa rua tem colocado a vida de motoristas e pedestres
em risco, por isso, os moradores pedem a instalação desses
redutores, que servirão para organizar o trânsito e assim trazer
mais segurança para todos que passam pelo local”, disse.
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O vereador Carlos Costa apresentou requerimen-
to na Câmara de Varginha solicitando informações referentes
aos serviços de iluminação pública no Município. O documen-
to foi encaminhado ao Prefeito, ao secretário de Obras e Servi-
ços Urbanos e ao secretário de Fazenda.

De acordo com o vereador, a terceirização feita para a ma-
nutenção da iluminação pública não apresentou nenhuma me-
lhora significativa na prestação do serviço, o que tem causado
muita apreensão por parte dos munícipes em vários pontos da
cidade. “Ao passar pelas ruas em diversos bairros no período
noturno, tenho observado dezenas de postes com lâmpadas
queimadas em vários pontos e, em alguns casos, sistema de
iluminação pública muito aquém do necessário para que a po-
pulação possa ter um pouco mais de segurança, visto vários
locais ficarem muito escuros, tendo em alguns casos, os mora-
dores utilizem lanternas para se locomover a pé”, disse.

No requerimento, Carlos Costa pede informações de quan-
do a Administração terceirizou o serviço, qual foi a empresa
vencedora da licitação e pede também que a Prefeitura enca-
minhe cópia do contrato firmado com a empresa prestadora do
serviço. Ele solicitou, ainda, informações sobre valores men-
sais pagos pela realização dos serviços, a quantidade de lâm-
padas trocadas mensalmente, o prazo que é feita a substituição
de lâmpadas queimadas após reclamação do consumidor, den-
tre outros questionamentos.

Carlos Costa destacou, ainda, que o objetivo do requeri-
mento é esclarecer a população e pediu atenção especial por
parte da Administração, reforçando a necessidade de que me-
didas sejam tomadas para a efetiva melhoria da iluminação
pública da cidade.

Diante do baixo índice de cobertura de vacinas para as cri-
anças no Brasil e alerta para possíveis surtos de doenças, o

vereador Dr. Alencar Faleiros apresentou reque-
rimento na Câmara Municipal solicitando informações sobre a
cobertura de vacinas obrigatórias em Varginha. O pedido foi
encaminhado ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Saúde e
a Diretoria Regional de Saúde.

No documento, o vereador pediu informações sobre quais
doenças os índices estão abaixo do recomendado pelos
epidemiologistas, quais são os níveis de cobertura vacinal na
cidade e questiona o que tem sido feito pelo Município de
Varginha e Estado para mobilizar a população.

“É muito importante estar em dia com todas as vacinas, e a
queda na procura pela imunização é uma situação preocupante.
Esse é o momento de levar informações ao povo varginhense
sobre a gravidade dessas doenças e, se necessário, tomar me-
didas que corrijam o problema”, reforçou Dr. Alencar.

O vereador Buiú do Ônibus apresentou indica-
ção durante sessão ordinária na Câmara de Varginha solicitan-
do que a Prefeitura retorne a linha de ônibus da zona rural no
trajeto Estrada dos Tachos, Ribeirão Santana, Campestre, en-
tre outras localidades.

De acordo com o vereador, a indicação busca atender aos
moradores que não estão sendo atendidos pelo serviço de trans-
porte público. “A medida indicada é muito importante e neces-
sária, tendo em vista as dificuldades enfrentadas diariamente
por esses moradores devido à falta de ônibus. Queremos ga-
rantir às pessoas que residem na zonal rural o mínimo de con-
forto e comodidade para se locomoverem dentro da nossa ci-
dade”, justificou Buiú.

O vereador Dr. Guedes apresentou indicação na Câ-
mara Municipal de Varginha destinada ao Prefeito e ao secre-
tário Municipal de Saúde solicitando que seja disponibilizado
um dentista em regime de plantão durante os finais de semana
na Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Segundo o vereador, no local não há atendimento odontoló-
gico e a medida busca atender às solicitações da população
que, diante de uma urgência ou emergência, procura a unida-
de. “Muitos pacientes chegam ao local com dores extremas e
necessitam ser medicados. Para sanar essa situação, solicito
que um cirurgião dentista permaneça em plantão na UPA du-
rante os finais de semana para atender os casos de urgência e
emergência, como infecção dentária, dor de dente aguda, he-
morragias gengivais após extração dentária e traumas provo-
cados por quedas e acidentes, dando prioridade àqueles que
causam maior sofrimento aos pacientes”, explicou o vereador.

O parlamentar pediu o apoio da Administração para o aten-
dimento da medida que ampliará ainda mais a qualidade do
atendimento odontológico público existente na cidade.

O vereador Dudu Ottoni apresentou indicação na
Câmara Municipal de Varginha solicitando que sejam provi-
denciadas melhorias na sede da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer – SEMEL. Na proposição, o vereador sugere
que sejam realizadas reformas e ampliação dos vestiários e
banheiros, a instalação de bebedouros e a pintura da arquiban-
cada.

De acordo com o vereador, a solicitação tem o objetivo de
melhorar a infraestrutura da sede da SEMEL que oferece gra-
tuitamente à população diversas modalidades esportivas. “Com
a realização dessas melhorias será possível oferecer mais co-
modidade e segurança a todas as crianças e adultos que partici-
pam das atividades desenvolvidas pela Secretaria.

É importante ressaltar que o campo de futebol da SEMEL
será utilizado no próximo ano durante a disputa dos campeo-
natos de futebol amador Bairrão e Amadorzão, sendo este mo-
mento muito oportuno para realizar esses serviços, pois, a gra-
ma está em período de descanso, devido a recente reforma do
gramado”, explicou.

Dudu destacou, ainda, que a situação do local tem causado
desconforto aos torcedores, principalmente mulheres e crian-
ças, que precisam fazer uso dos banheiros, pois, no local fal-
tam alguns itens de higiene pessoal, algumas portas não tran-
cam e os sanitários não funcionam.

“As melhorias solicitadas são um pedido de todos os que
acompanham e são apaixonados pelo futebol amador de nossa
cidade, como os torcedores, jogadores, imprensa, diretores dos
times, mulheres, crianças, Polícia Militar, Guarda Civil Muni-
cipal, entre outros; por isso, contamos com o apoio da Admi-
nistração para o atendimento desse pedido, que irá contribuir
muito para a saúde, lazer e qualidade de vida da população”,
justificou.

No sábado, 15, o vice-prefeito Vérdi Melo participou no
auditório do Colégio Santos Anjos da abertura do Encontro
Municipal de Currículos de Minas Gerais que reuniu cerca de
380 Profissionais da Educação das redes Municipal, Estadual
e Privada, entre autoridades educacionais locais, docentes, di-
retores, orientadores educacionais, supervisores pedagógicos
e sociedade em geral, oportunidade em que se consolidaram as
propostas municipais que serão encaminhadas e analisadas pela
Comissão Organizadora do Currículo de Minas Gerais voltada
para a formação da Educação Infantil e Ensino Fundamental
já a partir de 2019.

Um evento de extrema importância para a formação da-
queles que representam o nosso futuro. “Foi um evento de ex-
trema importância   para a unificação e padronização dos cur-
rículos em todos os Estados, agregando valor ao ensino ofere-
cido por nossas escolas”, destacou Vérdi.

Durante o evento foi apresentada a metodologia de traba-
lho, e 15 grupos se reuniram para discutir e aprovar as propos-
tas das redes que serão encaminhadas e analisadas pela Co-
missão Organizadora do Currículo de Minas Gerais.

A SEE/MG e a UNDIME/MG organizarão 12 encontros
regionais para devolutiva dos resultados das etapas munici-
pais.  Neste encontro (regional) acontecerá a apresentação da
Versão Final do Documento que será enviada ao Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais, quando se consolida-
rem as propostas municipais que serão encaminhadas e anali-
sadas pela Comissão Organizadora do Currículo de Minas
Gerais, voltada para a formação da Educação Infantil e no
Ensino Fundamental já a partir de 2019.

Vérdi Melo participa da etapa
Municipal do Encontro de

Currículos de Minas Gerais

“O empresário varginhense
de mãos dadas com a escola
pública Municipal, na forma-
ção cidadã e empreendedora
de nossos alunos”.

Visando atender às deman-
das pedagógicas das Escolas
Municipais de Varginha, bem

PROJETO
ESCOLA CIDADÃ

como do desenvolvimento do espírito cidadão e empreende-
dor, através do envolvimento dos alunos e professores do 4º
ano das séries iniciais ao 9º ano das séries finais do Ensino
Fundamental, surgiu o “Projeto Escola Cidadã - O empresário
varginhense de mãos dadas com a escola pública Municipal,
na formação cidadã e empreendedora de nossos alunos”, arti-
culado pela coordenadora pedagógica da Secretaria de Educa-
ção, Juliana Vazi Pedro.

Várias empresas da cidade estão sendo convidadas a parti-
cipar deste Projeto inovador, que busca integrar o potencial
comercial, industrial e de prestação de serviços de Varginha à
formação cidadã e empreendedora dos alunos das escolas pú-
blicas municipais do Município.

Em suas palavras, Juliana Vazi diz: “Acreditamos que ao
abrirem as portas de suas empresas, os empresários
varginhenses, poderão propiciar experiências significativas ao
nosso corpo discente e docente, uma vez que estas visitas po-
derão agregar valor às aulas das diversas disciplinas, bem como,
preparar nossos alunos para atuarem ativamente, a médio e
curto prazo, de forma engajada e competente, no mercado pro-
fissional. Os professores poderão ainda, utilizar-se das infor-
mações obtidas in loco, para melhor desenvolverem suas au-
las, dentro de uma proposta significativa e contextualizada do
processo de ensino-aprendizagem”.

E informa: Neste sentido, duas grandes empresas já firma-
ram parceria com nossas escolas: SICOOB CREDIVAR e RN
TINTAS E FERRAMENTAS.

"Nossos alunos estarão em visita na próxima sexta-feira, dia
28/09, à empresa RN Tintas e Ferramentas. Os alunos conhe-
cerão todos os departamentos da empresa, participarão de uma
palestra sobre temas como: Empreendedorismo, Educação Fi-
nanceira, qualidade no atendimento ao cliente e como se com-
portar numa entrevista de emprego.

A parceria com a SICOOB CREDIVAR culminará na
contratação de um aluno da rede Municipal para compor o qua-
dro de menor aprendiz da empresa e a abertura de duas contas-
poupança no valor de R$250,00, para cada um dos dois alunos
que se destacarem na atividade de produção de textos. Esta
ação fará parte das atividades propostas aos participantes, logo
no primeiro semestre do ano letivo de 2019.

E-mail para: minasdosul@minasdosul.com.br
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O vereador Marquinho da Cooperativa
apresentou requerimento na Câmara Municipal de Varginha
solicitando informações a respeito da conclusão e inaugura-
ção das obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Novo
Tempo. O documento, encaminhado ao Prefeito, visa infor-
mar à população que aguarda com grande expectativa pelo
funcionamento daquela Unidade.

Segundo o parlamentar, a Prefeitura havia informado que
a obra seria inaugurada até o mês de agosto, o que não acon-
teceu. “Diante da importância da conclusão dessa obra e tam-
bém de levar respostas aos frequentes questionamentos da
população, conto com o apoio da Administração para levar-
mos informações concretas aos moradores do bairro Novo
Tempo, pois, a conclusão dessa obra ampliará o acesso dos
moradores ao atendimento à Saúde, evitando que as pessoas
tenham que se deslocar por longas distâncias, muitas vezes
a pé, para terem acesso ao atendimento médico”, disse
Marquinho.

O vereador Delegado Celso Ávila apresen-
tou indicação na Câmara Municipal de Varginha com o objeti-
vo de buscar recursos financeiros junto ao Ministério da Segu-
rança Pública para o Fundo Municipal de Segurança e Defesa
Social de Varginha.

De acordo com o vereador, o Fundo criado pela Lei Muni-
cipal nº 6.357/2017 tem como objetivo proporcionar amparo
financeiro a programas, projetos, convênios, termos de coope-
ração, contratos e ações de segurança pública e de combate à
violência em Varginha. “Os recursos desse Fundo podem ser
destinados a investimentos voltados à implementação das po-
líticas públicas de prevenção à violência no âmbito Municipal
ou utilizado para a aquisição e implantação de tecnologias de
inteligência, como câmeras, sistemas de detecção de tiros, equi-
pamentos, drones, viaturas, melhoria da infraestrutura e a rea-
lização de cursos que possam aprimorar os serviços prestados
pela Guarda Civil Municipal e Instituições de Segurança Pú-
blica”, explicou.

Ainda de acordo com a indicação, com os esforços conjun-
tos entre órgãos públicos, entidades privadas e pessoas físicas,
será possível criar ferramentas e desenvolver ações no comba-
te à violência. “Já existem projetos desenvolvidos pela Guarda
Civil Municipal em conjunto com a Polícia Civil que atendem
a matriz nacional curricular da Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública, no âmbito da violência contra a mulher, como o
”Projeto Viver Sem Medo”. O fortalecimento desse Fundo per-
mitirá que se preste serviço de relevância à população vargi-
nhense nas áreas de segurança pública e defesa social”, desta-
ca o vereador Delegado Celso Ávila.

Com o objetivo de zelar pela saúde e bem-estar da popu-

lação, o vereador Joãozinho Enfermeiro apre-
sentou indicação na Câmara Municipal de Varginha solici-
tando à Secretaria Municipal de Saúde a disponibilização
de médico da família nas principais unidades básicas de Saú-
de do Município.

Segundo Joãozinho, o fortalecimento e o investimento
em atenção básica à saúde, com mais médicos da família
atendendo nessas unidades, vai trazer inúmeros benefícios à
população. “A procura por consultas nas unidades do Pro-
grama de Saúde da Família e Policlínica é muito grande e o
bom resultado do médico da família, que é capacitado para
atender desde o nascimento de uma criança até a vida adul-
ta, ajudará a resolver uma parcela importante dos proble-
mas de saúde de atenção básica juntamente com outros mé-
dicos especialistas e trazer aos munícipes um melhor aten-
dimento”, justificou o vereador.

O vereador Zué do Esporte apresentou indica-
ção na Câmara Municipal de Varginha solicitando que a Pre-
feitura providencie estudos técnicos a fim de que sejam reali-
zadas melhorias no trânsito no cruzamento da Avenida Manoel
Vida com a Avenida Francisco Ferreira de Carvalho, próximo
à Praça do Estudante, no bairro Imaculada Conceição.

Segundo o vereador, a indicação visa ampliar a segurança
de toda a população que passa pelo local. “Nesse trecho há um
cruzamento bastante perigoso, tanto para motoristas quanto para
os pedestres, e a melhoria da sinalização horizontal e a instala-
ção da placa sinalizando ‘PARE’ para veículos que sobem a
Avenida Manoel Vida seriam medidas capazes de diminuir os
riscos de acidentes no local”, justificou Zué, pedindo o apoio
do Executivo para o atendimento deste pedido.

Atendendo às reivindicações dos moradores do bairro San-

ta Maria, a vereadora Zilda Silva solicitou na  sessão
Ordinária na Câmara Municipal a instalação de um poste com
luminária próximo ao ponto de ônibus localizado na Rua Dou-
tor João Batista Reis.

De acordo com Zilda, os moradores reclamam que o local é
muito escuro durante a noite e pedem que o problema seja re-
solvido o mais breve possível. “A iluminação precária cria si-
tuações de desconforto e insegurança, além de expor os pedes-
tres e condutores de veículos ao risco de furtos e violência.
Com a instalação desse poste, esperamos garantir à população
um local com a iluminação adequada e assim contribuir para
evitar a ação de vândalos e a ocorrência de delitos”, explica.

O vereador Leonardo Ciacci preocupado com
a segurança dos alunos da Escola Municipal Luiz de Melo
Viana Sobrinho, localizada na Rua dos Operários, na Vila
Registanea, apresentou indicação na Câmara de Varginha so-
licitando que seja realizada a pintura e instalação de uma placa
de estacionamento de transporte escolar em frente ao estabe-
lecimento de ensino. O pedido foi encaminhado ao Prefeito
e ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito –
Demutran.

Segundo o parlamentar, essa iniciativa irá proporcionar
um local adequado para o estacionamento desses veículos,
organizando o estacionamento e a parada escolar. “A demar-
cação de vagas exclusivas, além de melhorar o trânsito pró-
ximo às escolas e garantir a segurança das crianças e adultos,
possibilita aos condutores escolares desenvolver seu traba-
lho com mais tranquilidade, eficiência e rapidez. Dessa for-
ma, pedimos disponibilização dessa vaga, preferencialmente
o mais próximo possível do portão de acesso à escola, ofere-
cendo, assim, melhores condições de segurança aos escola-
res”, explicou Leonardo, solicitando o apoio da Administra-
ção para o atendimento do pedido o mais breve possível.

O vereador Carlúcio Mecânico apresentou in-
dicação na Câmara Municipal de Varginha solicitando a insta-
lação de uma agência bancária no bairro Sion. No documento,
o parlamentar pede que o Executivo se empenhe junto à Dire-
toria das Agências Bancárias presentes no Município, para que
essa medida se concretize.

Segundo o vereador, a instalação de uma agência no Sion
ampliará o acesso da população aos serviços bancários, facili-
tando a vida dos moradores e comerciantes da localidade. “Essa
iniciativa atenderá não só os moradores dessa populosa região,
mas, também, de bairros vizinhos como o Santana, Centenário
e o Damasco, reduzindo o número de atendimentos diários re-
alizados nas agências bancárias já existentes”, explicou
Carlúcio, reforçando a importância dessa reivindicação para a
comunidade.

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, verea-
dor Leonardo Ciacci, devolveu mais R$ 1 milhão ao Exe-
cutivo, referente ao ano de 2018. Esta foi a terceira devo-
lução 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 totalizam R$
2,7 milhões provenientes de uma gestão enxuta e compro-
metida com a realidade financeira do Município, princi-
palmente 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, nos-
sas obrigações como vereador e presidente da Casa, traba-
lhando com lisura, transparência 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 Executi-
vo, que agora tem dotação orçamentária para poder reali-
zar ações na área da saúde, principalmente na Unidade de
Pronto Atendimento – UPA e Hospital Bom Pastor.

Câmara de Varginha
devolve mais R$ 1

milhão à Prefeitura

A atleta varginhense Caroline Lima participou do Mun-
dial de Ultramaratona realizado na  Croácia, dia 3 de se-
tembro. A equipe brasileira, composta por 18 atletas, via-
jou para a Croácia onde competiu pelo Mundial de
Ultramaratona de 100km. A equipe ficou em 13º lugar. A
varginhense Caroline Lima foi a primeira atleta do Sul de
Minas a ser classificada para o Mundial, mas, infelizmen-
te não completou a prova, pois, no km 40 teve problemas
de estômago e precisou ser medicada.

Segundo ela “ foi uma experiência única representar o
país, pois, estava presente 43 países com os melhores atle-
tas do mundo. Agradeço a SEMEL – Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer de Varginha, ao Presidente da CBAT
Warlindo e demais integrantes que nos ajudaram neste
processo o Anderson e o Thiago.

Atleta
varginhense

participou de
Mundial de

Ultramaratona
na Croácia
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O filme “O Canto”, da diretora vargi-
nhense Elisa Aleva, ganhou no domingo (17/
09), os prêmios de Melhor Filme, Melhor Di-
reção e Melhor Montagem na seção oficial
competitiva do Segundo Festival Curta
Suzano. O festival recebeu 420 filmes inscri-
tos e teve mais de 60 horas de exibições entre
os dias 13 a 16 de setembro na cidade de
Suzano/SP.

“O Canto” foi filmado e produzido entre
as cidades de Guarulhos/SP e Varginha/MG.
A atriz varginhense Marina Azze vive a histó-
ria de Lia, uma professora de 36 anos, vive
uma rotina entediante até se ver totalmente
confusa e obcecada por uma casa. Até que
ponto se consegue ir atrás de respostas?

A diretora Elisa Aleva destaca que o Cur-
ta Suzano é um Festival muito importante na
carreira dela. “Meu primeiro filme estreou
aqui e muitas portas se abriram depois dos
prêmios. Que honra poder voltar agora, com
outro filme e ser coroada com a Melhor Dire-
ção. Um sonho que está se realizando tão cedo
em minha vida”, ressalta a diretora.

Sobre o prêmio de Melhor Montagem, ela
lembra que o Canto foi bem difícil de se fa-
zer, “porque eu queria tirar a leveza do rotei-
ro. Queria dar uma pegada mais psicológica a
personagem central. Então eu tive que montar
e remontar muitas vezes para conseguir isso.
Deu muito trabalho e eu fico muito feliz por
ter tocado tanta gente”.

A atriz Marina Azze fala da alegria em tra-
balhar com a Elisa Aleva. “É sempre uma ex-
periência fantástica, ela dá espaço pra contri-
buições do ator e constrói junto a narrativa.
Tira emoções verdadeiras e nos faz realizar

Diretora de Varginha é premiada em Festival de Cinema em São Paulo
um trabalho intimista, forte, realista”.

Este é o filme de estreia do ator varginhense
Rafael Matos. “Que legal estrear na telona e já
ganharmos tantos prêmios. Não é a primeira
vez que O Canto saí de um Festival levando o
prêmio de Melhor Filme. O que nos deixa mui-
to felizes e certos de que estamos no caminho”,
diz Rafael Matos.

“Quando a Elisa me convidou para esse
filme, me senti honrado. Estudamos por anos
interpretação juntos e vê-la na posição de di-
retora com tamanha bagagem me emocionou
no set muitas vezes. E agora, vê-la premiada
por isso, dá aquela sensação de 'eu já sabia’”,
relata Zé Pedro Baroni, ator que participou de
O Canto.

Em 2018, após refletir sobre o ECAD, o
Estatuto da Juventude e as diretrizes do
UNICEF para a formatação das políticas so-
ciais para a juventude; depois de analisar os
conceitos basilares do SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo;
com fundamento no Movimento
“Youthquake”, a partir dos conceitos de
Diane Treeland e da University of Oxford (In-
glaterra); e, finalmente, com base nas experi-
ências do Movimento Maker, com suas ori-
gens no Homebrew Computer Club (USA)
e, especificamente no Brasil, referenciado nos
estudos do Prof. Hilton Teitelban (PUC-RJ),
o cientista social Prof. Francisco Graça de
Moura escreveu e entregou à Editora Paz e
Desenvolvimento o seu último livro denomi-
nado “INOVAÇÃO NO UNIVERSO DAS
POLÍTICAS SOCIAIS PARA A JUVEN-
TUDE”, em cuja obra propõe que a preven-
ção, a reeducação, a ressocialização e a revita-
lização do protagonismo juvenil aconteça em
espaços livres e equipamentos sociais aber-
tos, que permitam ações integradas e solidá-
rias entre as instituições públicas e privadas,
as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e
a família, cujo objetivo final resulte na recom-

Novo Livro de
FRANCISCO GRAÇA DE MOURA

“Inovação no Universo
das Políticas Sociais para

a Juventude”
posição do tecido social dilacerado e na cons-
trução da cultura da paz. O projeto proposto
para a CASA DA JUVENTUDE de Varginha
abriga, acolhe e absorve estes conceitos, fun-
damentos e diretrizes.

De acordo com essa visão inovadora as
CASAS DE JUVENTUDE não desenvolverão
as suas ações preventivas, socializantes e
socioeducativas com os jovens reclusos e alie-
nados entre muros e paredes, mas, sim, em
CASAS DE JUVENTUDE que funcionarão
como referências do processo de polarização
e irradiação da metodologia de prevenção e li-
bertação das raízes e matrizes da violência e
marginalidade integrado à vida familiar e co-
munitária, interagindo com outros jovens em
atividades lúdicas, esportivas, culturais e de
formação e habilitação profissionais includen-
tes que lhes permitam ingressos nos acessos e
oportunidades.

O livro será lançado no dia 12 de outu-
bro de 2018, em Seminário que será coordena-
do pelo autor, com a presença de representan-
tes do Escritório de Representação do UNICEF
no Brasil e a participação dos atores e prota-
gonistas envolvidos na execução das políticas
sociais para a juventude em Varginha.

Varginha levou o 1º lugar
na Etapa Estadual do Prêmio
Nacional de Saúde Bucal no
grupo de municípios de 50.001
a 300 mil habitantes. O resul-
tado foi divulgado nesta sema-
na pelo Conselho Regional de
Odontologia de Minas Gerais
(CRO-MG).

O Prêmio contempla cida-
des com iniciativas bem-suce-
didas na área de saúde. São
avaliados critérios como
percentual de financiamento
do município em saúde, polí-
tica municipal de saúde, con-
trole social, assistência

Saúde Bucal de Varginha é premiada
como a melhor de Minas Gerais

odontológica básica e especi-
alizada, promoção de saúde,
vigilância em saúde bucal,
desprecarização do trabalho
profissional, remuneração e
educação permanente.

Segundo aponta Dr. Viní-
cio Rocha, da secretaria Mu-
nicipal de Saúde, “este reco-
nhecimento serve de incenti-
vo para que continuemos nes-
te caminho de uso adequado
dos recursos públicos com
austeridade e assertividade. A
população brasileira clama por
serviços mais eficientes e a
gestão do Secretário de Saúde

Mario Terra e do Prefeito An-
tônio Silva, dão prova disto”.

Segundo ele, só para se ter
uma idéia, somente este ano,
foram inauguradas 5 novas
Unidades Básicas de Saúde,
todas dotadas de Consultóri-
os Odontológicos, perfazendo
um total de 14 gabinetes/ca-
deiras odontológicas instala-
das. “Só neste recorte é possí-
vel compreender como Vargi-
nha está na contramão do ce-
nário nacional e como uma
gestão eficiente é capaz de
melhorar a qualidade de vida
de uma população”, concluiu.

Dona Zelma, aos 64 anos, realiza o so-
nho de ser alfabetizada graças a aulas volun-
tárias num Posto de Atendimento Social em
Varginha. Há cerca de dois meses dona Zelma
das Dores Belarmino de Souza tem a mesma
rotina às quartas-feiras. Aos 64 anos ela acor-
da, prepara o almoço da família e mesmo com
dificuldade para caminhar, devido a um des-
gaste no joelho, inicia sua jornada rumo ao
Posto de Atendimento Social, localizado na
fazenda Cachoeira, cerca de 1 quilômetro de
sua casa. Por volta das 8h dona Zelma chega
ao destino e lá é recebida pela psicóloga
Amariles Andrade que utiliza o espaço para
realizar um trabalho voluntário. Tanto esfor-
ço e dedicação tem um motivo mais do que
especial: O sonho de aprender a ler, escrever
e principalmente assinar o próprio nome.

O papel de Amariles é conduzir dona
Zelma rumo a novas descobertas durante qua-
tro horas de aulas semanais. A história das
duas se cruzou exatamente no PAS durante
uma oficina de artesanato para a comunidade
conforme explica a psicóloga voluntária. “No
dia dona Zelma me falou sobre essa vontade
de aprender. Depois fui até a casa dela me
oferecer para dar as aulas.”, conta Amariles.

A espera de dona Zelma vem de longa
data, “quando eu tinha nove anos comecei a
estudar, mas meu pai me tirou da escola para
trabalhar e ajudar no sustento da família.”,
lembra. Com o passar dos anos a idosa conta
que a maior tristeza era “quando chegava a
um lugar e me perguntavam: ‘Você sabe assi-
nar?’ daí tinha que pedir para colocar o dedo
[forma de assinatura usando a digital do po-
legar].”

Com muita disciplina, já após as primei-
ras aulas, ela aprendeu as vogais e depois viu
que juntas com consoantes formam palavras.
Atualmente mostra orgulhosa que já escreve
o próprio nome e identifica algumas palavras.
“Agora não preciso mais pedir almofada para
o dedo”, comemora.

As aulas voluntárias para Amariles são
uma via de mão dupla, “aprendo muito com a
dona Zelma. Nos preocupamos em acumular
saber, mas o que estamos fazendo com isto?
Então, quando temos a oportunidade de dar
um pouco de si para o outro é muito gratifi-
cante.”, ressalta.

Trabalho voluntário
proporciona aprendizado

e realiza sonho

Na terça-feira, 11 de setembro, a Secretaria
de Habitação e Desenvolvimento Social
(SEHAD), através das equipes do Centro de
Referência Especializado de Assistência Soci-
al (CREAS) e o Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS III), realizou ativida-
de voltada às mulheres e famílias residentes
na região do bairro Imaculada, em razão do 12º
aniversário da Lei n°.11.340/2006 (Lei Maria
da Penha), sancionada em 7 de agosto de 2006.

A atividade contou com as presenças do
Sargento Alex Homwell de Oliveira, da Patru-
lha da Polícia Militar de Atendimento à Mu-
lher, da diretora Profª Elaine Cristina
Biancasteli Amarantea, da Escola Municipal
Dr. Jacy de Figueiredo (CAIC I), de professo-
res e pais de alunos da escola CAIC I, dos Agen-
tes Comunitários de Saúde que atuam na re-
gião, da referência técnica de atendimento à
mulher no CREAS, Cyntia Rodrigues Zati, das
Assistentes Sociais Maria Efigênia Naves de
Souza e Valma Goulart, do CRAS III, de esta-
giários do curso de Psicologia da Unifenas
(Câmpus Varginha), demais profissionais das
equipes do CRAS e CREAS e de moradores
do território.

A assistente técnica Cyntia Zati, represen-
tando a equipe do CREAS, falou aos presentes
sobre a grande incidência de casos de violên-
cia contra a mulher, sobre a importância de se
combater e denunciar situações como essa e
apresentou a rede de atendimento à mulher no
município de Varginha, que conta com servi-
ços capacitados para o atendimento adequado
e respeitoso às mulheres.

O SGT Alex Homwell de Oliveira proferiu
fala sobre a atuação da Polícia Militar em ca-
sos relacionados à Lei Maria da Penha, escla-
receu o contexto em que a Patrulha de Preven-
ção à Violência Doméstica foi criada em
Varginha e que todo o acompanhamento reali-
zado pela Patrulha requer o aceite prévio da
mulher. Também esclareceu dúvidas da comu-
nidade a respeito da tramitação das ocorrênci-
as policiais, bem como, sobre aplicações da
Lei Maria da Penha.

 Comunidade ativa
contra a violência

doméstica: Conhecendo
a rede de atendimento

no Município


