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Dia do Servidor Público
Vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo

cumpre agenda de eventos - Pág. 5
Na quinta-feira, 25, o vice-prefeito Vérdi

Lúcio cumpriu uma extensa agenda pela ma-
nhã, iniciando o dia participando das come-
morações do Dia do Servidor Público realiza-
da pela Secretaria de Administração, no Tea-
tro Capitólio (foto), com apresentação do can-

tor varginhense Vanderson Lopes, e palestra
sobre “A Importância do Servidor Público na
Sociedade”, com o médico Dr. Luiz Carlos Co-
elho, Infectologista, com especialização em
Saúde Pública, Administração em Saúde e Me-
dicina do Trabalho, Mestre em Educação.

Em estudos divulgados pelo Sociólogo e Professor Fran-
cisco Graça de Moura, ele coloca que “a imensa e rápida
urbanização pela qual passou a sociedade brasileira, foi cer-
tamente uma das principais questões sociais experimenta-
das no País no século XX. Enquanto em 1960, a população
urbana representava 44,7% da população total – dez anos
depois essa relação se invertera, com números quase idên-
ticos: 55,9% de população urbana e 44,1% de população
rural. No ano 2.000, 81% da população brasileira vivia
em cidades”.

E discorre sobre essa transformação. “Essa transforma-
ção, já imensa em números relativos, torna-se, ainda, mais
assombrosa se pensarmos nos números absolutos, que re-
velam também o crescimento populacional do País como
um todo: nos 36 anos, entre 1960 e 1996, a população
urbana aumenta de 31 milhões para 137 milhões, ou
seja, as cidades recebem 106 milhões de novos morado-
res no período”.

Graça Moura ressalta que “mais constrangedor é a
constatação de que o mercado especulador e a própria ação
do poder público muitas vezes tem reforçado a tendência
de expulsão dos pobres das áreas mais bem localizadas, à

medida que procura os terrenos
mais baratos e periféricos para
a construção de desoladores
conjuntos habitacionais”.

Indaga, ele: “Qual o resul-
tado hoje, dessa urbanização
excludente e predatória? A
vulnerabilidade e exclusão so-
ciais, as raizes e as matrizes da
violência e da marginalidade e
desigualdades penalizam 29%
da população de Varginha, prin-
cipalmente as pessoas que re-
sidem nas comunidades perifé-
ricas, vítimas há décadas deste
processo de desenvolvimento
excludente e predatório, carac-
terizado pela má distribuição de
renda, com a riqueza do Muni-
cípio concentrada em apenas
6,5% da população.
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Na terça feira, 23/10, a equipe da SEMEL formada por atletas do projeto
CFV (Centro de Formação em Voleibol) ficou com o 3º lugar no campeonato
Estadual sub 17. Com muita dedicação e depois de perder a semi final, numa
partida difícil e demorada com a equipe do SADA, as atletas varginhenses
fizeram por merecer e colocaram a medalha de bronze no peito com uma
vitória excepcional sobre o Olympico Club por 3 sets a  0.

A colocação final ficou assim: 1- Minas Tênis Clube; 2 - SADA Argos
Neev; 3 - CRES Varginha; 4 - Olympico Club; 5 - Betim; 6 Arcos.

O projeto Centro de Formação em Voleibol foi aprovado no Edital de 2015
do Programa Minas Olímpica Incentivo ao Esporte. O objetivo é aumentar o
número de atletas feminino e masculino, aumentando as possibilidades de
escolha de atletas para serem levados às diversas competições oficiais.

O Projeto tendo como principal objetivo formar atletas de vôlei, represen-
tantes da cidade de Varginha nas diversas competições em todo Estado, em
categorias de 13 a 18 anos - masculino e feminino.

Conta com o importante apoio da Prefeitura de Varginha - através da SEMEL
(Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), como contratação de técnicos
desportivos, material esportivo, taxas federativas, transporte para viagens, hos-
pedagem e alimentação.

Equipe feminina de voleibol da SEMEL
conquista 3º lugar em estadual

O Sindicato dos Contabi-
listas de Varginha e Região –
SINDCONT,  entregou mais
uma cadeira de rodas do Pro-
jeto Lacre do Bem. Esta en-
trega foi para  a Associação do
Voluntariado de Varginha
‘Vida Viva’, na sede da insti-
tuição. Esta é  a 12ª cadeira
de rodas viabilizada pelo Sin-
dicato dos Contabilistas de
Varginha e Região.

O SINDCONT é o coorde-
nador regional da campanha
Lacre do Bem, que consiste
em arrecadar lacres de
latinhas de alumínio e, com a
venda desses lacres à
reciclagem, adquirir cadeiras
de rodas que são doadas às
entidades assistenciais ou pes-
soas necessitadas. A cada 140
garrafas pet cheias de lacres,
o Sindicato consegue uma ca-
deira para o projeto.

Responsável pela implan-
tação do projeto ‘Lacre do

Associação do Voluntariado Vida Viva
recebe do SINDCONT Varginha cadeira

de rodas do Projeto Lacre do Bem

Bem’ em Varginha e Região,
o Presidente do Sindicato dos
Contabilistas, Janilton Marcel
de Paiva, destaca a união de
todos para o sucesso do pro-
jeto.

“Hoje contamos com apoio
de dezenas de pessoas, esta-
belecimentos comerciais e in-
dústrias que estão empenha-
das na coleta dos lacres”.

A cadeira doada pelo Sin-
dicato será utilizada para

transportar pacientes da sede
do Vida Viva até o Centro
Regional de Oncologia, no
Hospital Bom Pastor, pois,
muitos deles chegam debilita-
dos e, muitas vezes, sem con-
dições de se locomover.

O  Vida Viva também em-
presta a cadeira de rodas para
que o paciente leve para sua
casa  enquanto durar o trata-
mento e depois  faz a devolu-
ção à entidade.

O projeto “Doidos Varridos”,  do CDCA III, que tem
como objetivo central revitalizar o espaço utilizado pe-
los alunos e instrutores da Unidade e oferecer um local
limpo e acolhedor para toda a comunidade.

O projeto em questão partiu da motivação dos alunos
através de uma conscientização realizada com a canção
“Não Jogue Papel no Chão”, apresentada na oficina de
música, onde os alunos puderam verificar a discrepância

da mensagem com a realidade que acontece na comunidade.
O espaço em questão, que encontra-se nas adjacências da Unidade, é usado atualmente

pelos alunos para atividades ao ar livre, e é alvo de entulhos, animais abatidos e lixos
domésticos. As ações objetivadas pelos alunos, juntamente com o envolvimento de todos
os instrutores, vão de promover a limpeza do local, conscientização dos moradores, sina-
lização do espaço, instalação de lixeiras e pintura de um espaço esportivo, até a constru-
ção de uma calçada, dentre outras.

“Doidos Varridos”
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 Zacarias Piva questiona isenção de im-
postos para cinemas em Varginha

O vereador Zacarias Piva solicitou ao Exe-
cutivo informações sobre a cobrança de Im-
postos Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) dos cinemas instalados em Varginha.
O pedido foi apresentado por meio de Reque-
rimento, que foi aprovado por todos os verea-
dores presentes na sessão.

De acordo com o vereador, a isenção cons-
ta na Lei nº 4.021/2003, que altera dispositi-
vos da Legislação Municipal do ISSQN, ade-
quando-a à Lei Complementar nº 116/2003,
que prevê a isenção desse imposto para esta-
belecimentos que trabalhem com exibições ci-
nematográficas. No requerimento, Zacarias
questiona se a Administração pretende manter
a isenção do ISSQN para esses estabelecimen-
tos e o quanto essa isenção representa de per-
da de arrecadação aos cofres públicos.

“É sabido que a isenção deste imposto tem
como cunho principal incentivar a vinda dos
cinemas para o Município e assim estimular a
valorização da cultura e possibilitar que um
maior número de pessoas possa desfrutar des-
sa forma de entretenimento. Por outro lado,
vivemos um momento de crise acentuada no
País e devemos informar a população qual a
contrapartida recebida pelo Município ao con-
ceder a isenção, uma vez que não percebemos,
por parte das empresas beneficiadas, nenhum
incentivo para possibilitar que pessoas que não
possuem condições de comprar ingressos com
preços altíssimos possam usufruir desse espa-
ço”, explicou.

Zacarias espera que as informações reque-
ridas sejam encaminhadas à Câmara para co-
nhecimento de toda a população varginhense.

Alencar Faleiros sugere serviço de entre-
ga domiciliar de medicamentos

O vereador Dr. Alencar Faleiros apresen-
tou indicação na Câmara Municipal de
Varginha, solicitando ao Prefeito e ao Secre-
tário Municipal de Saúde que seja realizada a
entrega domiciliar de medicamentos para os
pacientes atendidos nas Unidades Básicas de
Saúde e no Programa Saúde da Família. A so-
licitação do vereador tem o objeto de atender
às reivindicações dos munícipes que necessi-
tam de medicamentos e estão cadastrados nas
UBS - Programa Saúde da Família.

O vereador sugeriu que, quando esses me-
dicamentos forem disponibilizados, sejam
direcionados às residências dos pacientes que
os aguardam, evitando que eles tenham que se
deslocar até as unidades de saúde.

“Essa indicação busca melhorar o acesso
dos pacientes aos medicamentos fornecidos
pelo Município, pois, é muito comum haver
idosos, mães com crianças de colo e pessoas
com dificuldade de locomoção indo buscar os
medicamentos, muita vezes sem condições fí-
sicas ou financeiras para isso”, disse o verea-
dor, reforçando a importância do pedido.

Leonardo Ciacci cobra pintura de fai-
xas de pedestres em avenidas de Varginha

O presidente da Câmara de Varginha, Leo-
nardo Ciacci, apresentou indicação solicitan-
do ao Prefeito a realização de estudos e provi-
dências para pintura de faixas de pedestres na
avenida Benjamin Constant, próximo às esco-
las Senai e Coração de Jesus, e também na
avenida Rio Branco, nas esquinas com as ruas
São Paulo e Santa Cruz.

De acordo com Ciacci, as melhorias da si-
nalização de trânsito nesses pontos da cidade
são urgentes devido ao intenso trânsito de ve-
ículos. “Nessas avenidas há uma grande mo-
vimentação de pessoas devido à proximidade
de vários estabelecimentos comerciais e edu-
cacionais, por isso, acredito que essa iniciati-
va irá contribuir para que o trânsito se torne
mais organizado e seguro, especialmente para
os pedestres, que precisam aguardar longos pe-
ríodos para que o fluxo de carros diminua e
eles possam atravessar a via com segurança”,
concluiu o vereador.

VEÍCULO PARA O CODEVA
Com a intenção de melhorar os atendimen-

tos realizados pelo Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia de Varginha – Codeva, o vereador Leonar-
do Ciacci apresentou indicação na Câmara
Municipal solicitando ao Prefeito a disponibi-
lização de um veículo tipo van para atender as
necessidades do Conselho.

De acordo com o vereador, o fortalecimen-
to das políticas e das ações governamentais em
todos os níveis de atendimento às pessoas com
deficiência é importante para que seja quebra-
do o ciclo da exclusão. “A realização dessa
medida reafirmará o compromisso da Admi-
nistração Municipal para com o Conselho,
apoiando suas atividades e reconhecendo sua
importância para a sociedade varginhense, es-
pecialmente quanto ao bem-estar das pessoas
com deficiência”, justificou.

Zilda Silva solicita operação tapa bura-
cos no bairro 7 de Outubro

A vereadora Zilda Silva solicitou a realiza-
ção de operação tapa-buracos na avenida dos
Tachos, próximo ao número 269, localizada
no bairro 7 de Outubro. Destinada ao Prefeito
e ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos,
a indicação busca atender as reivindicações dos
munícipes que moram no bairro e os que pas-
sam pela avenida.

Solicitando o apoio da Administração para
que o serviço seja prestado com urgência, Zilda
Silva informou que o asfalto encontra-se bas-
tante danificado, o que vem causando inúme-
ros transtornos à população.  “Com a má con-
servação das vias públicas é necessário que os
motoristas trafeguem pelo local com atenção
redobrada, tanto para evitar danos aos veícu-
los quanto para evitar que acidentes ocorram.
Esses buracos também prejudicam muito os
moradores, pois, podem causar problemas nas
estruturas dos imóveis no seu entorno. O aten-
dimento dessa medida trará mais segurança a
todos”, disse.

Marquinho da Cooperativa solicita in-
formações sobre o lixo descartado no Ater-
ro Sanitário

O vereador Marquinho da Cooperativa
apresentou requerimento na Câmara de
Varginha solicitando informações referentes ao
lixo descartado no Aterro Sanitário.

No documento enviado à Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa, o ve-
reador solicitou informações sobre o volume
de lixo descartado no mês junho de 2018. Ele
também questionou a quantidade descartada
em julho e agosto, quando a coleta seletiva foi
iniciada, além dos valores pagos pelos servi-
ços. “Essas informações são muito importan-
tes para acompanharmos os gastos do Municí-
pio com a mudança ocorrida na coleta de lixo,
e dessa forma prestar contas a toda população
varginhense”, disse o vereador.

Joãozinho Enfermeiro - Projeto de Lei
institui a “Semana Municipal de Educação
para os Direitos da Mulher”

Projeto de lei tramita na Câmara Munici-
pal de Varginha e prevê a inclusão no calendá-
rio oficial do Município, da "Semana Munici-
pal de Educação para os Direitos da Mulher”.
De acordo com o texto do Projeto de Lei, o
objetivo é que a semana seja incluída e come-
morada durante toda a semana do mês de mar-
ço, na qual é comemorado o Dia Internacional
da Mulher.

“O século XXI tem sido marcado por uma
crescente evolução tecnológica tornando a vida
cada vez mais acentuada, e a criação da sema-
na comemorativa prevista no calendário tem o
intuito de se promover a conscientização so-
bre o papel da mulher na sociedade Vargi-
nhense”, destacou Joãozinho Enfermeiro.

O vereador reforçou também a importân-
cia da educação cidadã ajudando no ensino o
respeito às mulheres, do seu crescimento na
política, na vida social, familiar, no trabalho
que ela desenvolve e seus direitos de partici-
pação de igualdade.

“Com esta semana, e em especial o Dia das
Mulheres, fica voltado para ações de palestras
educativas com ações a favor das mulheres,
como reduzir a violência doméstica, incentivo
a mulher no mercado de trabalho, a denunciar
maus tratos, com o incentivo do Executivo, ins-
tituições, órgãos Públicos, iniciativa privada,
Secretaria de Educação, para a concretização
desta semana Municipal de Educação para os
Direitos da Mulher”, finalizou.

Guedes apresenta projeto de Lei que cria
vagas de estacionamento Especial para ges-
tantes

O vereador Dr. Fernando Guedes apresen-
tou na Câmara de Varginha Projeto de Lei que
visa garantir a reserva de vagas preferenciais
nos estacionamentos públicos e privados, para
gestantes durante todo o período gestacional e
pessoas acompanhadas de crianças de colo
com até dois anos de idade. O projeto prevê,
ainda, que as vagas deverão ser posicionadas
de forma a garantir a melhor comodidade e
segurança dos beneficiários.

“Apesar da dificuldade de estacionamento
nas grandes cidades e centros comerciais, essa
Lei tende a cuidar e proteger as mulheres tan-
to de possíveis lesões quanto pela própria se-
gurança. As mulheres gestantes tem uma difi-
culdade quanto sua locomoção e também pela
própria saúde da criança em certa semana de
gestação, o que pode vir a prejudicar o cresci-
mento do feto pelo esforço físico”, explicou o
vereador.

Dr. Guedes informou, também, que para
utilizar as vagas, as gestantes precisarão reti-
rar um adesivo que será fornecido pela autori-
dade de trânsito do Município mediante a apre-
sentação do laudo médico que indique a gra-

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
videz, tendo o beneficio validade de 24 me-
ses, a partir da data de constatação da gesta-
ção. “O objetivo é trazer segurança e comodi-
dade as gestantes e nossas mães, que precisam
de algum tipo de auxílio na hora de estacionar
os veículos e realizar suas próprias atividades
do dia a dia”, finalizou.

Dudu Ottoni - Projeto de Lei de sua au-
toria é Regulamentado pela Prefeitura

 O programa “Adote um ponto de Ônibus”
foi apresentado em abril e aprovado por una-
nimidade pelos vereadores.

A Prefeitura de Varginha regulamentou a
Lei n° 6.449 que cria o programa "Adote um
Ponto de Ônibus". A proposta tem o objetivo
de receber a colaboração, feita diretamente por
pessoas físicas ou jurídicas, na implantação,
melhorias e conservação de pontos de ônibus
no Município de Varginha.

O projeto, de autoria do vereador Dudu
Ottoni, foi apresentado em abril e recebeu vo-
tação unânime dos 15 vereadores que com-
põem o Legislativo Municipal.  A iniciativa
do parlamentar vai ao encontro de recorrentes
manifestações na Câmara, relatando problemas
como falta de manutenção ou até a inexistência
do abrigo em locais de parada dos ônibus na
cidade.

A Lei estabelece que o Município celebre
termos de cooperação com empresas e parti-
culares (moradores), a fim de promover a lim-
peza, conservação e manutenção dos pontos
de ônibus. O termo será celebrado pelo prazo
de dois anos, podendo ser prorrogado.

Segundo o decreto, compete à Secretaria
Municipal de Turismo e Comércio a viabiliza-
ção técnica e a fiscalização do termo de coo-
peração, bem como a definição das normas e
instruções técnicas.

Como contrapartida, a empresa ou mora-
dor participante poderá manter uma placa
identificadora da empresa no abrigo de passa-
geiros, que deverá ser retirada após a rescisão
contratual.  Fica proibida a divulgação de tex-
tos publicitários que estimulem o consumo de
bebidas alcoólicas, de cigarros, de cunho polí-
tico, de violência, entre outros.

“Trata-se de um projeto que julgo ser da
maior importância, pois, ele abre a possibili-
dade do Poder Público firmar parceria com a
iniciativa privada para a conservação de pon-
tos de ônibus. Hoje Varginha conta com mui-
tas dessas paradas de ônibus com infraestrutura
de cobertura e bancos para atendimento ao ci-
dadão em situação precária. Com essa propos-
ta, com certeza, poderemos ter a participação
da iniciativa privada na manutenção desses
pontos em nossa cidade”, destacou o vereador
Dudu Ottoni.

Delegado Celso Ávila solicita formali-
zação de Convênio para a implantação do
quadro de Estagiários

O vereador Delegado Celso Ávila apresen-
tou indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando ao Prefeito que seja for-
malizado Termo de cooperação técnica medi-
ante convênio com as instituições que com-
põem o Gabinete de Gestão Integrada Munici-
pal – GGI-M, visando a ampliação do quadro
já existente e cessão de estagiários a serem
contratados pela Prefeitura Municipal de
Varginha, mediante processo seletivo.

   Continua na Página 4
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Continuação Delegado Celso Ávila - Se-
gundo o vereador, a indicação tem como obje-
tivo estabelecer a congregação de esforços e
base de cooperação mútua em prol da segu-
rança pública. “É evidente as inúmeras difi-
culdades com pessoal que perpassam as insti-
tuições no nosso Município, e a conjugação
de esforços e parcerias institucionais são fun-
damentais no preparo desses jovens para o mer-
cado de trabalho, dando-lhes oportunidade de
aprendizado prático, além de contribuírem na
agilidade do atendimento ao público”, desta-
cou o parlamentar.

No documento, Delegado Celso solicita que
o Executivo participe proativamente do pro-
cesso de integração das instituições mediante
as diretrizes do Senasp/MJ, Pronasci e o GGI-
M, contribuindo na cessão de estagiários aos
órgãos estaduais, que agregarão uma maior
eficiência e eficácia no serviço público esta-
dual no Município de Varginha.

Claudio Abreu cobra melhorias na Pra-
ça São Charbel

Atendendo às reivindicações dos munícipes
que residem no entorno da Praça São Charbel,
o vereador Dr. Cláudio Abreu apresentou in-
dicação na Câmara de Varginha solicitando a
instalação de lixeiras e a realização de melho-
rias na iluminação do local.

De acordo com o parlamentar, a medida
busca contribuir para o correto descarte dos
resíduos e evitar o acúmulo de sujeira, facili-
tando o trabalho da coleta de lixo. “Muitos mo-
radores me procuraram e informaram que no
local não há lixeiras instaladas e que devido à
presença de algumas atividades alimentícias
no entorno da praça, um grande volume de lixo
tem ficado espalhado pelo chão”, explicou.

Ainda, no documento, o vereador destacou
a necessidade de melhorias urgentes na ilumi-
nação da Praça. “A fraca iluminação tem fa-
vorecido a utilização do local por usuários de
drogas que têm feito uso irrestrito dessas subs-
tâncias nesse espaço. Os moradores estão in-
seguros e pedem que algo seja feito para ga-
rantir a segurança de quem mora nas proximi-
dades e também de quem transita pelo local”,
finalizou o vereador, solicitando o apoio da Ad-
ministração para o atendimento da indicação.

Carlos Costa propõe doação de alimen-
tos a entidades sociais da cidade

O vereador Carlos Costa apresentou indi-
cação na Câmara de Varginha solicitando que
os alimentos excedentes produzidos pela em-
presa Nutriplus Alimentação para a merenda
escolar e para a Fuvae - Fundação Varginhense
de Assistência aos Excepcionais sejam doados
para entidades sociais que prestam serviços na
cidade.

Carlos Costa informou que o objetivo é

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
evitar o desperdício de alimentos, ajudar a po-
pulação carente e as entidades que prestam
serviços sociais. “Recebi informações que a
Nutriplus Alimentos, que mantém contrato de
fornecimento de alimentos para a merenda es-
colar e para a Fuvae, descarta diariamente uma
grande quantidade de alimentos no lixo e que
os alimentos descartados são de boa qualida-
de. Este fato ocorre em função de sobra de ali-
mentos produzidos, porém, não consumidos
pela ausência de alunos”, explicou.

No documento, Carlos sugere que esses
alimentos sejam destinados ao Lar São Vicente
de Paulo, que presta um importe serviço para
a comunidade no abrigo de pessoas idosas. “É
inaceitável o descarte de alimentos de boa qua-
lidade diretamente no lixo. Por isso, sugiro a
doação desses alimentos que certamente se-
rão de grande ajuda para as entidades sem fins
lucrativos que passam por dificuldades finan-
ceiras”, destacou.

O vereador reforçou, ainda, que conta com
o apoio do Prefeito e da Secretaria Municipal
de Educação para que sejam tomadas provi-
dencias a fim de evitar o desperdício de ali-
mentos de boa qualidade na rede de ensino.

Buiú do Ônibus solicita a instalação de
Farmácia e Bancos de espera na UPA

O vereador Buiú do Ônibus apresentou in-
dicação na Câmara Municipal de Varginha
solicitando que sejam realizados estudos para
a implantação de uma farmácia dentro da Uni-
dade de Pronto Atendimento – UPA e pediu
também a instalação de bancos de espera no
espaço externo do local para os acompanhan-
tes dos pacientes. O pedido foi encaminhado à
Prefeitura para as devidas providências.

De acordo com o vereador, o objetivo é me-
lhorar as condições de atendimento no local.
“Essa medida busca atender as necessidades
da população carente que é atendida na UPA e
não possui condições de obter os medicamen-
tos. A instalação de uma farmácia no local per-
mitirá ao paciente iniciar o seu tratamento logo
após a consulta e a instalação dos bancos dará
comodidade às pessoas que muitas vezes es-
peram por horas para receber atendimento e o
devido tratamento”, justificou Buiú.

Carlúcio Mecânico sugere construção de
parques Infantis com materiais reciclaves

Com o intuito de incentivar medidas que
proporcionem a destinação correta de materi-
ais recicláveis, evitar o descarte incorreto e o
acúmulo de lixo que são prejudiciais à saúde
da população, o vereador Carlúcio Mecânico
apresentou indicação na Câmara Municipal su-
gerindo a construção de parques infantis utili-
zando produtos recicláveis nas praças, esco-
las, creches, parques e academias de rua de
Varginha.

Segundo o vereador, a proposta visa criar
nos ambientes urbanos sem utilidade pública,
parques infantis reutilizando materiais que se-
riam considerados lixo, como pneus, tambo-
res, restos de madeiras provenientes das po-
das das árvores e outros materiais diversos.

“Essa é uma iniciativa de baixo custo que
estimulará a criatividade e o desenvolvimento
infantil, além de criar espaços destinados ao
lazer e entretenimento das famílias. A cons-
trução desses parques infantis incentivará tam-
bém o reuso e a reciclagem de materiais, aju-
dando as crianças a se familiarizarem com a
sustentabilidade e com a importância de pre-
servar o meio ambiente”, explicou Carlúcio.

O pedido foi encaminhado ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos.

Zué do Esporte solicita melhorias no
trânsito do bairro Imaculada

O vereador Zué do Esporte apresentou in-
dicação na Câmara Municipal de Varginha
solicitando que a Prefeitura providencie estu-
dos técnicos a fim de que sejam realizadas
melhorias no trânsito no cruzamento da ave-
nida Manoel Vida com a avenida Francisco
Ferreira de Carvalho, próximo à Praça do Es-
tudante, no bairro Imaculada Conceição.

Segundo o vereador, a indicação visa am-
pliar a segurança de toda a população que pas-
sa pelo local. “Nesse trecho há um cruzamen-
to bastante perigoso, tanto para motoristas
quanto para pedestres e a melhoria da sinali-
zação horizontal e a instalação da placa sinali-
zando ‘PARE’ para veículos que sobem a ave-
nida Manoel Vida, seriam medidas capazes de
diminuir os riscos de acidentes no local”, jus-
tificou Zué, pedindo o apoio do Executivo para
o atendimento do pedido.

Pastor Fausto solicita abertura de sala
de aula para idosos

Com o objetivo de oferecer mais oportuni-
dades e qualidade de vida aos cidadãos da ter-
ceira idade, o vereador Pastor Fausto apresen-
tou indicação na Câmara de Varginha solici-
tando à Administração, que estude a possibili-
dade de abrir uma sala de aula exclusiva para
alfabetização de idosos no Município. O do-
cumento foi encaminhado ao Prefeito e à Se-
cretaria Municipal de Educação.

“Apesar de haver alfabetização para adul-
tos no Município, uma sala de aula exclusiva
para idosos vai favorecer o processo de apren-
dizagem, justamente por oferecer um atendi-
mento diferenciado, de acordo com suas ne-
cessidades. Afinal, nesta fase da vida o pro-
cesso de aprendizagem requer paciência,
interação e devem ser observadas as particu-
laridades individuais”, justificou Pastor
Fausto.

Ainda, de acordo com o vereador, a implan-
tação de escolas exclusivas para idosos em al-
gumas cidades brasileiras tem apresentado re-
sultados bastante satisfatórios. “A abertura de
uma sala de aula restrita a idosos em nossa
cidade pode ser o começo de uma política vol-
tada para o bem-estar e ressocialização da
melhor idade, onde, além das aulas de alfabe-
tização, poderão ser ministrados cursos e ofi-
cinas”, finalizou.

Nos dias 25 e 26 de outubro, alunos da
Escola do Legislativo de Varginha repre-
sentaram a cidade no Câmara Mirim 2018
em Brasília.

O Câmara Mirim é uma ação educativa
promovida pelo Plenarinho que simula a ati-
vidade Legislativa, desde a elaboração do
projeto até a votação em comissões da Câ-
mara e no Plenário. Estudantes do ensino
fundamental fazem o papel de deputados
mirins e apresentam, debatem e votam três
projetos de lei selecionados entre os que fo-
ram enviados pelos estudantes.

Este é o maior evento de Câmaras Mirins
realizado no País com participantes de insti-
tuições de 20 cidades de todo o Brasil, sen-
do Varginha a única cidade do Sul de Minas
a participar da atual edição do projeto.

Participam pela Escola do Legislativo de
Varginha, os 12 melhores alunos do projeto
“Nasce um Cidadão”, que durante 30 sema-
nas tiveram a oportunidade de estudar a
Constituição Federal.

Para o diretor da Escola do Legislativo,
Robson Almeida, esse é um momento im-
portante na vida desses alunos, que tiveram
a oportunidade de colocar em prática tudo o
que aprenderam durante o projeto.

“A expectativa para participar do Câma-
ra Mirim 2018 era grande, pois, nossos alu-
nos, todos varginhenses, estiveram empenha-
dos e sabendo muito sobre os assuntos que
foram abordados no evento, mostrando a
competência deles, do nosso povo e do tra-
balho realizado durante todo o ano de 2018.
Sem dúvidas, participar deste evento para a
Escola do Legislativo de Varginha foi uma
grande conquista”, disse.

Representaram Varginha no Câmara Mi-
rim 2018, os alunos Bruna Bárbara Custó-
dio, Bianca Cassemiro Lima, Maria Lívia
Silva Fernandes, Claudia Pederiva de Brito,
Laura Resende Reis Alves Izler, Letícia Ri-
beiro de Azevedo, Leandro Moreira Zati,
Vinicius Romei Magalhães, Diogo Coelho
da Silva, Luís Guilherme Eduardo Mariano,
Matheus Henrique Vilas Boas e Leonardo de
Oliveira Antônio.
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Na quarta-feira, dia 24,
às 9h, no Teatro Mestrinho,
ocorreu o lançamento do
programa “Agenda 2030 -
Formando Pequenos Pes-
quisadores na Educação In-
fantil”  (FPPEI), que está
sendo implantado em toda
a rede Municipal de Ensino
de Varginha.

Em um primeiro mo-
mento, nos Centros Muni-
cipais de Educação Infantil
- Cemeis e escolas que ofe-
recem Educação Infantil. A
partir de 2019 se ampliará
aos demais segmentos do
Ensino Fundamental I e II,
através de um processo
metodológico-pedagógico
participativo e permanente.

Varginha sai na frente ao
alinhar os ODS (Objetivos
do Desenvolvimento Sus-
tentável) ao seu currículo e
ao preparar seus profissio-
nais da Educação para a
implementação desse pro-
grama inovador em toda a
rede.

A agenda 2030 contém
um conjunto de 17 ODS, ou
seja, 17 objetivos para o
desenvolvimento sustentá-
vel do planeta, uma lista de
tarefas a serem cumpridas
pelos governos, sociedade
civil, o setor privado e to-
dos os cidadãos, numa jor-
nada coletiva para um 2030
sustentável.

As ações do plano bus-
cam a erradicação da pobre-
za, a proteção do planeta e
a garantia para que as pes-
soas alcancem, através de
medidas ousadas e transfor-

Prefeito Antônio Silva participa do
lançamento da “AGENDA 2030

madoras, a paz e a prospe-
ridade planetárias.

Estiveram presentes os
alunos dos Cemeis e Esco-
las de Educação Infantil da
rede Municipal e suas famí-
lias, os profissionais de edu-
cação das instituições esco-
lares, toda a equipe pedagó-
gica da SEDUC (Secretaria
Municipal de Educação),
vereadores, secretários mu-
nicipais e outras autorida-
des, entre elas o prefeito de
Varginha, Antônio Silva, e
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Varginha,  Leo-
nardo Ciacci.

O evento teve início com
a apresentação do Hino Na-
cional feita pela Orquestra
do CDCA II, conduzido
pelo mestre Claudião e pelo
Grupo Vozes do CDCA III,
conduzidos pelo instrutor
de música Jota Júnior, que
cativaram toda a plateia
com um show de vozes e
instrumentação musical.

Logo após, a secretária
Municipal de Educação,
Rosana Carvalho, fez uso
da palavra, agradecendo a
presença de todos e discor-
rendo sobre a importância
do programa, que irá atin-
gir a todas comunidades es-
colares e seus entornos.

Em seu pronunciamento,
o prefeito Antônio Silva
também colocou a relevân-
cia desse trabalho e agrade-
ceu o empenho de todos
para a realização do progra-
ma, que atingirá a tantas
pessoas, através de nossos
agentes mirins dentro das
escolas.

Foram apresentados
também o vídeo de lança-
mento do programa e o site
que divulgará as ações fei-
tas para a sua implemen-
tação. A cerimônia da Mís-
tica foi um momento encan-
tador que sensibilizou a to-
dos os presentes e formali-
zou o compromisso assumi-
do pelos Cemeis e Escolas
participantes do programa
FPPEI – Formando Peque-
nos Pesquisadores na Edu-
cação Infantil.

Foi feita a leitura do tra-
tado que destacou a impor-
tância do comprometimen-
to com o trabalho a ser rea-
lizado em todas as institui-
ções escolares. Depois, ao
som da música o Sal da Ter-
ra, houve o cortejo de en-
trada das crianças caracte-
rizadas com trajes alusivos

Na quinta-feira, 25, o vice-prefeito Vérdi Lúcio cumpriu
uma extensa agenda pela manhã, iniciando o dia participando
das comemorações do Dia do Servidor Público realizada pela
Secretaria de Administração, por meio do Sesmt, no Teatro
Capitólio, com apresentação do cantor varginhense Vanderson
Lopes, palestra sobre “A Importância do Servidor Público na
Sociedade”, com o médico Dr. Luiz Carlos Coelho,
Infectologista, com especialização em Saúde Pública, Admi-
nistração em Saúde e Medicina do Trabalho, Mestre em Edu-
cação, e sorteio de brindes.

Vérdi  parabenizou os servidores e destacou a importância
de cada uma na Administração e no desenvolvimento de
Varginha. “Sem vocês seria impossível administramos a cida-
de e oferecermos os serviços que a população espera”. Vérdi
ainda falou do desejo de proporcionar melhoria contínua para
os servidores, de forma que tenham qualidade de vida . “La-
mentamos que a crise na saúde seja um limitador para a Admi-
nistração, que, por falta de recursos, deixa de realizar muitos
projetos”.

Também, o secretário Municipal de Administração,  Sérgio
Takeishi, falou aos servidores do quanto representam para a
população. Sem vocês, setores importantes como a saúde, edu-
cação e obras paralisariam. Vocês são a Prefeitura, e se ela vai
bem é porque vocês estão cumprindo com suas obrigações.

Seminário na ACIV - Vérdi também participou no auditó-
rio da Associação Comercial do VIII Seminário ‘Análise de
Cenário’, promovido pela Aciv com o objetivo de levar aos
empresários de Varginha informações de qualidade sobre o atual
cenário que o País vem atravessando.

“Está edição foi em comemoração ao Outubro Rosa, e abor-
dou ainda o tema Saúde da Mulher e Empreendedorismo. Fo-
ram quatro palestras com Ariane Gomes, da Ariane Joias, Lilian
Costa, da agência de Correios de Varginha, Aline Guedes de
Brito Pio, do Grupo Central e Marly Silva, do supermercado
Oba Oba”, disse Vérdi que cumprimentou a diretoria da Aciv,
na pessoa de seu presidente Anderson de Souza Martins, por
esta iniciativa.

 EPTV NA ESCOLA

Fechando a manhã de quinta-feira, Vérdi participou da ce-
rimônia de encerramento da edição do concurso de redações
do projeto EPTV NA ESCOLA, que premiou os 10 alunos do
último ano do ensino fundamental classificados com as me-
lhores redações, cujo tema foi “Minha educação é o propósito
de minha vida”, que  ganharam prêmios e foram atores de uma
série de reportagens baseadas nas redações que foram exibi-
das nos telejornal. Participaram do projeto 127 municípios do
Sul de Minas e cerca de 1300 alunos que visitaram a emissora
durante os meses de  agosto e setembro.

“Ficamos emocionados com a história de cada finalista que
conseguiram passar para o papel seus sonhos que torcemos
para que sejam realizados e que cada um escreva sua história
de vitórias e conquistas”.

Os  finalistas deste ano foram: Kailayne Cristina Gurgel (1º
lugar) de Monte Santo de Minas; Jéssica Caroline de Jesus
(2º lugar) de Monsenhor Paulo; Eliana do Amaral Silva (3º
lugar – estudante do EJA) de Alfenas; Natália Mendes Urias
da Silva (4º lugar) de Muzambinho; Lucas Souza Brandão (5º
lugar) de Tocos do Moji; Samuel da Costa Silva (6º lugar) de
Pouso Alegre; Cassiano Rodrigues de Paiva Filho (7º lugar)
de Cristina; Aline da Silva Domiciano (8º lugar) de Fama;
Gabriel Madeira Lourenço Silva (9º lugar) de Nova Resende
e Joana Karen Guedes Carneiro (10º lugar) de Passa Quatro.

Dia do Servidor Público
Vice-prefeito Vérdi Lúcio
cumpre agenda de eventos

Realizada na noite do dia
24, a formatura do Curso de
Manicure e Pedicure do
CDCA Unidade II e III con-
tou com a presença do pre-
feito Antônio Silva que de-
sejou sucesso às formandas,
“Esperamos que levem o
aprendizado para suas vi-
das, prosperando no
empreendedorismo e agin-
do com ética e dedicação
nesse novo caminho que
escolheram traçar”.

Já a coordenadora geral
Maria Alice de Barros
Bemfica destacou que “ex-
periências como essas são
sempre enriquecedoras,
contribuem para a formação
e podem passar anos que
sempre serão lembradas
quando há comprometi-
mento”.

O instrutor e cantor
Vargas Júnior prestigiou o
evento cantando o Hino
Nacional e a música de
agradecimento a Deus.

A direção do CDCA
agradece a coordenadora
pedagógica Helenice Abreu
Costa e parabeniza a coor-
denadora do CDCA III Re-
nata Batista pela 1ª turma de
formandas e o instrutor do
curso Somene, deixou o ca-
rinho e admiração.

CDCA II e III Formam turma

ao Meio Ambiente, que se
tornaram, junto com os re-
presentantes das escolas,
signatários desse compro-
misso e, assim, através das
assinaturas, selou-se o com-
promisso para a imple-
mentação da Agenda 2030.

Ao final, foi feita a pa-
lestra magna pelo professor
Valentim Calenzani sobre o
tema “Agenda 2030 e os 17
Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável”, onde
sensibilizou a todos quanto
a importância da Educação
como eixo central para o
cumprimento dos 17 ODS.

A Secretaria Municipal
de Educação agradece a par-
ceria de todos os envolvidos
no Programa “Agenda 2030
- Formando Pequenos Pes-
quisadores na Educação In-
fantil”.

de Manicure e Pedicure



Fruto de uma parceria entre o IFSULdeMinas, Emater,
Sebrae, Coopervitae e Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais, aconteceu na quinta-feira (25), o encerramento do 1°
Concurso de Qualidade do Café de Nova Resende, inicia-
tiva de grande importância que coloca em evidência a de-
dicação e o trabalho dos cafeicultores de Nova Resende,
reconhecidos nacionalmente tanto pela quantidade como
pela qualidade do produto produzido no Município.

O evento foi realizado na Câmara Municipal e contou
com a presença do prefeito Zé Roberto, do presidente da
câmara Zezé Cruz, secretários, vereadores, representan-
tes de instituições, empresários e o público em geral, que
assistiram a palestra da presidente da BSCA, Carmem
Lúcia, e conheceram os 10 ganhadores do concurso, den-
tre eles estão os grandes campeões, Itamar Bachião e An-
tônio Rodrigues.

Também presente na solenidade o deputado federal elei-
to, Emidinho Madeira, cafeicultor e natural de Nova
Resende, parabenizou a iniciativa. "Em nome do profes-
sor Zé Marcos, parabenizo aos premiados, a todos que
trouxeram seus produtos, em especial à comissão
organizadora, que esteve à frente deste importantíssimo
evento. Agradeço também a presença do diretor do
IFSULdeMinas, Dr. Renato de Souza, que mantém as por-
tas abertas do Instituto para trabalharmos juntos, em prol
do desenvolvimento da nossa região. Estaremos sempre
de mãos dadas, incentivando e investindo no homem do
campo", ressaltou Emidinho Madeira.

Evento destaca qualidade
do café de Nova Resende
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Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos operacionais e
contar com um aliado na jornada de crescimento do seu negócio.
Assessoria de TI. Seu desafio é crescer de forma sustentável?
Gerenciamos a rede de computadores da sua empresa. Hospe-
dagem de Sites -Soluções completas para você focar no que inte-
ressa, o seu site. Planos a partir de R$ 150,00, Linux ou Windows.

Na sexta-feira (19), a Associação Médica de Varginha
(AMV), em parceria com a Unimed Varginha, realizou
um Happy Hour com samba e comida de boteco, em co-
memoração aos aniversariantes dos meses de julho, agos-
to e setembro, e ingresso de novos médicos na AMV. A
festa também foi uma homenagem ao “Dia do Médico”,
celebrado no dia 18 de outubro.

O presidente da Associação Médica de Varginha, Dr.
Adrian Nogueira Bueno, deu as boas vindas a todos os
presentes e reiterou a importância de cada um para o su-
cesso das atividades. “Além da confraternização, a come-
moração é uma excelente forma de motivar os profissio-
nais da categoria médica”.

Também esteve presente o diretor presidente da Unimed
Varginha, Dr. Raimundo Nonato de Castro Andrade, que
cumprimentou a todos pela festividade. “Fico feliz em
fazer parte de uma parceria como esta. Celebrar a vida
dos médicos, nossos cooperados, é sempre motivo de gran-
de alegria. Parabenizo os aniversariantes, com votos de
felicidades, saúde e sucesso”, enfatizou o médico.

O Happy Hour foi realizado na sede da Associação
Médica de Varginha, localizada na Avenida Rio Branco,
202 - no centro de Varginha.

 Happy Hour entre médicos da AMV e
Unimed Varginha celebra aniversariantes

do trimestre e novos associados.
Familiares também puderam participar

da confraternização


