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As ‘Pesquisas Eleitorais’, como sempre, em todas as elei-
ções, vem indicando a posição dos eleitores com relação aos
candidatos a cargos eletivos.

Para Presidente da República, então, os institutos de Pes-
quisa dançam pra cima e pra baixo, com os candidatos.

Porém, só no último furo, isto é, na ‘boca de urna’ é que
elas mostram realmente a verdadeira decisão do eleitor - to-
das, antes, acabam ficando como meras expeculações.

E para estas eleições nada ocorre de diferente, pois, a
vontade do eleitor, parece-me, caminha em desacordo com
as pesquisas.

 Mais uma vez a mídia brasileira tem se debruçado sobre
as mais diversas análises da atual situação política e vem
palpitando sobre os pretendentes à Presidente da República.

Porém, fica presa a falas praticamnente sem conteúdo, a
brigas e mal falação dos candiddatos, e a fatos e aconteci-
mentos recentes ou ‘tirados da cova’, nas suas análises.

Até então de tudo que li e ouvi nada se falou da real situ-
ação a que se chegou a política “partidária” brasileira. Nada
dizem, ou por ainda não perceberem a real situação, ou por
melhor lhes convir não abordar o assunto diretamente.

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

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

Apesar dos percalços, o País passou por um até longo
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 estraté-
gia e passaram a assumir o Poder através do voto - e conse-
guiram ficar no Poder por 14 anos. Só não esperavam encon-
trar pelo caminho com o Joaquim Barbosa e o Mensalão.

Mesmo assim, com alguns membros presos, permanece-
ram no descaminho - e encontraram o Sérgio Moro e a Lava
Jato - e estão enfrentando-os bravamente, no maior desres-
peito à Constituição Brasileira.

O Zoológico de Vargi-
nha e a Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Comér-
cio estão com uma progra-
mação especial para o Dia

ESTA SEMANA
ZOOLÓGICO DE VARGINHA

TEM PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL PARA O

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Nova mascote do Zoológico
de Varginha - a lobinha Pepita

da Cidade (7 de outubro)
e também para comemo-
rar o Dia dos Animais (4
de outubro) e o mês das
crianças.

De segunda-feira até
domingo (7 de outubro) a
entrada será gratuita no
Zoológico, com diversas
atividades programadas.
No Paiquerê (de 1º ao
dia 5 de outubro):
* Exposição de
vídeos e peças do museu

do Zôo, no antigo restau-
rante “Paiquerê”, que
agora será transformado
em um Centro de Educa-
ção Ambiental;
* Atividades para cri-
anças, com oficinas de
arte-educação.
Recintos dos animais:
* Mini palestras para
os visitantes em frente aos
recintos dos animais, e
roteiros de visitas para as
escolas já agendadas.
Dias 6 e 7 de outubro:
* B r i n q u e d o s
infláveis (pula-pula e es-
correga) gratuitos para
as crianças.

O Zoológico de
Varginha funciona dia-
riamente da 8h00 às
16h00 e excepcional-
mente no domingo,  7 de
outubro, será aberto a
partir das 9 horas.

Praticamente barrados nas
eleições municipais de 2016,
recrudesceram e tudo tem fei-
to e tido como válido para
voltar ao Poder - o que estão
contando com as eleições
deste ano.

Só que, mais uma vez, não
contavam com a astúcia dos
Militares - que tem em
Bolsonaro o personagem que
vem atrapalhando o intento
dos mesmos comunistas de
sempre.

Realmente, os comunistas
não contavam com essa em
desfavor deles. Os Militares
foram mais espertos e parti-
ram para barrar os comunis-
tas nas urnas já nestas elei-
ções.

E olha que isto está bem
perto de acontecer. Dia 7 e se
necessário dia  28 de outubro
o povo dará o seu veredito.

SORRIA...
MESMO SEM

ESTAR SENDO
FILMADO
(PÁG. 4)
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O quarto dia de disputas da ‘Gincana do Saber’ reali-
zada pela Câmara Municipal de Varginha, através da Esco-
la do Legislativo, na sexta-feira (28/09), definiu as últimas
escolas finalistas da competição. No período da manhã o
grupo D contou com a participação das Escolas Estaduais
Brasil e Pedro de Alcântara e Escola Municipal São José.
Depois de oito rodadas de perguntas e respostas que conta-
ram com o julgamento do vereador Carlúcio Mecânico, a
Escola Estadual Pedro de Alcântara conseguiu vaga na fi-
nal com 11 pontos, seguida pela Escola Estadual Brasil com
7 pontos e Escola Municipal São José com 1 ponto.

No período da tarde a disputa mais acirrada da com-
petição do grupo E, entre os representantes das Escolas Es-
taduais Professora Aracy Miranda, Selma Bastos e Cora-
ção de Jesus. A definição do último finalista que teve o
julgamento da vereadora Zilda Silva foi somente na pror-
rogação com a Escola Aracy Miranda garantindo a vaga na
final com 13 pontos, seguida pela Escola Coração de Jesus
com 12 pontos e Selma Bastos com 9 pontos.

Depois de quatro dias de disputas emocionantes já co-
nhecemos as cinco escolas que disputarão a final da Gincana
do Saber: Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende,
Escola Municipal José Augusto de Paiva, Escola Estadual
Professor Antônio Domingues Chaves, Escola Estadual
Pedro de Alcântara e Escola Estadual Professora Aracy
Miranda.

A final acontecerá no dia 5 de outubro às 9h00, no
Plenário da Câmara Municipal de Varginha, quando desco-
briremos qual escola de Varginha sabe mais sobre a Cons-
tituição Federal.

A Gincana do Saber é um projeto realizado em parce-
ria com o Senado Federal. O objetivo é divulgar entre os
alunos do Ensino Fundamental II a Lei Maior - a Constitui-
ção Federal, por meio do livro Constituição em Miúdos e,
a partir dele, gerar uma competição saudável entre os estu-
dantes. A data escolhida para a grande final, dia 5 de outu-
bro, marca a comemoração dos 30 anos de promulgação da
Constituição Federal.

Finalistas da Gincana do Saber da Escola do Legislativo de Varginha
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O Centro de Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente – CDCA inaugura-
rá o “Espaço Literário Paulo
Márcio Erbst”, situado a Rua
Londres nº 401 Vila Barce-
lona, Unidade II do CDCA .

O novo espaço contará,
além da biblioteca, com uma
ampla sala de jogos educati-
vos, com Studio de Beleza
totalmente revitalizado, ofi-
cina para confecção de cai-
xas em papelão e EVA, além
das diversas oficinas já em
funcionamento: marcenaria,
música, artesanato, corte e
costura, informática, espor-
te, convivência, sala do CCI
(Centro de Convivência do
Idoso) e ginástica artística.

O pátio e o jardim tam-
bém ganharam uma nova
“roupagem”, com plantas,
pintura nova e bancos. A
revitalização foi pensada
para proporcionar um me-
lhor atendimento ao nosso
público, com momentos de
convívio saudável e contri-
buir para o bem-estar das cri-
anças, adolescentes e todos
que usufruem do espaço.

CDCA inaugura nesta
segunda-feira 1º de

Outubro Espaço Literário
na unidade II do Barcelona

Vice-prefeito de Vargi-
nha, Vérdi Melo, partici-
pou na sexta-feira, 28, da
solenidade de abertura do
IV Encontro Sul Mineiro
de Oncologia realizada no
auditório do Via Café
Garden Shopping, que reu-
niu gestores municipais,
profissionais médicos e
acadêmicos, farmacêuti-
cos, enfermeiros e outros
profissionais da área, para
discutir as últimas novida-
des em tratamento
oncológico, sempre com
abordagem multidiscipli-
nar, humana e com foco
voltado para uma assistên-
cia oncológica de qualida-
de à pessoa com câncer.

A IV edição do  Encon-
tro visa aprofundar discus-
sões referentes ao Avanços
Oncológicos da Assistên-
cia Oncológica no Sul de
Minas e lançar o 2º volu-
me da Revista do Registro
Hospitalar de Câncer em
comemoração aos 30 anos
do Hospital Bom Pastor,
instituição que atua com
excelência na assistência à
saúde, promovendo o cui-
dado hospitalar com

humanização, segurança e
qualidade em Oncologia
para nossa macrorregião.

Na oportunidade Vérdi
deu as boas vindas aos par-
ticipantes e falou da impor-
tância de eventos desta na-
tureza para o fortalecimen-
to da saúde. “A troca de ex-
periência de diferentes es-
pecialidades da Oncologia
é fundamental para os
avanços no conhecimento
da doença e criação de no-
vas estratégias de promo-
ção, prevenção e cuidados

Vice-prefeito Vérdi Melo
participa da abertura do
IV Encontro Sul Mineiro

de Oncologia em Varginha

paliativos em câncer. Nós,
gestores municipais, temos
acompanhado de perto o
trabalho do Centro de
Oncologia  de Varginha,
investido em melhorias
que revertam para o me-
lhor tratamento dos paci-
entes que acolhemos.
Estamos concluindo a re-
forma e ampliação daque-
le espaço e também inves-
tindo na Atenção Básica,
como forma de prevenção,
construindo novas unida-

des básicas de saúde, a
exemplo do que ocorreu
este mês com a inaugura-
ção na nova sede da UBS
do Imaculada e agora, no
início de outubro, vamos
inaugurar a UBS do Novo
Tempo”, ressaltou Vérdi.

Debates - Os debates
do dia passaram  pelo eixo
temático dos Avanços
Oncológicos do SUS na
Fhomuv (Fundação Hospi-
talar do Município de
Varginha) onde o objetivo

foi informar e discutir es-
tatísticas relevantes regio-
nais na área da oncologia
e apresentar os dados do
Registro Hospitalar de
Câncer às secretarias
referenciadas para ações
junto à comunidade.

De acordo com a Co-
missão de Registro Hospi-
talar de Câncer e a de Cli-
ma Organizacional do
Hospital Bom Pastor, res-
ponsáveis pelo evento, o
Encontro visa complemen-

tar e atualizar a formação
do profissional da área de
saúde e lembrar o quão a
instituição contribui de
forma relevante para o tra-
tamento do câncer na re-
gião.

O evento contou com
as apresentações do Gru-
po de Laringectomizados -
O Coral União de Voz, da
Oncologia de Varginha e
da Orquestra do Conserva-
tório Estadual de Música
de Varginha.

Como forma de enalte-
cer o espírito de Cidadania
e de Civilidade, a Polícia
Militar de Varginha, junta-
mente com o Centro de De-
senvolvimento da Criança e
Adolescente – CDCA
Varginha, realizarão no dia
29 de novembro o evento
BLITZ DA PAZ, que ocor-
rerá em vários pontos da ci-
dade e  contará com a inte-
gração dos militares com as
crianças e adolescentes par-
ticipantes das unidades do
CDCA (I, II, III e IV).

A proposta é despertar a
consciência da população
em assuntos como educa-
ção, gentileza, paciência no
trânsito, com  a participação
do grupo musical do
CDCA, PM Amigo Legal,
do DAREN (Mascote do
Projeto PROERD), além da
participação da Banda de
Música da Polícia Militar.

A ação ainda contará
com a distribuição de pan-
fletos que trarão Dicas PM,
além de flores e abraços,
como forma de alegrar o dia
de todos que passarem pe-
los pontos do evento.

Para que o projeto saia
do papel e se concretize, no
dia 24 de setembro foi rea-
lizada a primeira reunião,
quando foram debatidas as
principais ideias como pon-

CDCA e Polícia Militar
juntos na Blitz da Paz
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tos de blitz, repertório das
músicas e outras questões
fundamentais para a realiza-
ção da atividade.

A coordenadora geral do
CDCA, Maria Alice de Bar-
ros Bemfica, falou da im-
portância de sensibilizar e
despertar nas pessoas, atitu-
des que demonstrem amor
ao próximo.

O Ten. Cel. Hudson
Abner reforçou a integração
entre os diversos segmentos
para conscientização da co-
munidade.

A ACIV - Associação
Comercial e Industrial de
Varginha será parceira nes-
se evento, confirmou o pre-
sidente, Anderson de Sou-
za Martins.

A BLITZ DA PAZ é
uma blitz educativa que tem
por objetivo trazer aquele
momento de reflexão a todo
e qualquer cidadão, inde-
pendente da idade, de como
um simples abraço ou um
simples gesto de gentileza,
proporciona momentos de
alegria entre todos.
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Vice-prefeito Vérdi Melo esteve reunido na noite da terça-
feira, 25/09, com um grupo de mulheres dos Conjuntos
Habitacionais Novo tempo, Carvalhos e Cruzeiro, oportuni-
dade em que manifestou seu apoio ao projeto do Centro de
Inclusão Produtiva.

Acompanhado do diretor da Ângulo Social, Gabriel
Drumond, e do secretário Municipal de Habitação e Desen-
volvimento Social, professor Francisco Graça de Moura, o vice
prefeito de Varginha, Vérdi Melo, participou de uma palestra,
realizada na sede do CRAS do Novo Tempo, com um grupo
de mulheres dos três bairros, que participam do curso de For-
mação de Lideranças, que formará um grupo de líderes que
serão responsáveis pelo primeiro impulso do Projeto do Cen-
tro de Inclusão Produtiva, já se materializando.

A palestra foi sobre a criação do Banco da Mulher em
Varginha, através de um convênio com o BNDES - Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social- através da
ABCRED – Associação Brasileira de Entidades Operadoras
de Microcrédito e Microfinanças. Abrindo o encontro, o pro-
fessor Francisco explicou que o Banco da Mulher deverá estar
funcionando no início de 2019, após todas as documentações
serem formalizadas.

Conforme informações do professor Graça Moura, o ban-
co emprestará recursos às suas associadas para a aquisição de
equipamentos, ateliers e material de giro. O juro mensal será
de 0,2% ou 2.4% ano (os juros dos cartões de crédito chegam
a 14% ao mês, a título de comparação). A carência para o iní-
cio do pagamento do empréstimo será de 12 meses. Os valo-
res  oferecidos serão de R$ 500,00 a R$ 5.000,00, mas somen-
te para as mulheres participantes do projeto, estando impedi-
das deste benefício moradoras dos três bairros que não pude-
ram ou não se interessaram no projeto.

Conforme o Professor, as fundadoras do Banco da Mulher
serão oficializadas numa Assembléia Geral que deverá acon-
tecer até o final do ano, cujo evento será documentado em Ata
e juntamente com os estatutos, será registrado no cartório para
que o Banco da Mulher receba seu CNPJ - ou seja, o seu nú-
mero no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Ele encer-
rou sua fala lembrando que o Bando da Mulher é inédito na
região e será um marco nas relações entre as comunidades
menos favorecidas e as instituições de fomento e apoio à in-
clusão social através do incentivo à atividades que tornem as
comunidades auto-suficientes.

Participarão do Banco da Mulher as mulheres dos três bair-
ros inscritas nos cursos Panificação, Culinária, Manicure,
Pedicure, Designe de Sobrancelhas, etc. Presente na
capacitação, o vice-prefeito Vérdi disse que ficou surpreso com
o estágio em que se encontra o projeto e aplaudiu as mulheres
nele inscritas, que demonstram que realmente querem se tor-
nar independentes para comandarem um lar. Vérdi destacou
que o esporte é um caminho seguro para agregar a juventude à
ações sadias, mas que o emprego e qualquer atividade que gere
renda pessoal ou familiar é a meta de toda administração vol-
tada para o bem estar das comunidades. “Varginha será a pri-
meira cidade a ter o Banco da Mulher e acreditamos no seu
sucesso pela demonstração de seriedade com que essas mu-
lheres participantes demonstram”. Vérdi disse ainda acreditar
que num breve futuro novas adesões aconteçam através da ins-
crição de outras mulheres nos cursos de formação inclusiva.

Ao final, Gabriel Drumond, diretor da Ângulo, empresa
responsável pela execução do projeto, discorreu sobre as ati-
vidades permanentes do projeto, citando o cronograma, que,
entre outras atividades, será preenchido com a continuidade
do Curso de Liderança Feminina, Oficinas de Capoeira, Ofi-
cinas de Currículos e preparação para entrevistas, Curso de
Designe de Sobrancelhas e a manutenção do Plantão Social
que sempre está à disposição para atender qualquer moradora
dos três bairros que procure o projeto.

Vérdi Melo apoia
implantação do Banco da

Mulher em Varginha

* E a Lua de Mel? - Aquela vizinha fofoqueira encontra uma
amiga no supermercado e comenta:
- Sábado eu fui num casamento, lindo que só vendo! Uma das
maiores festas que eu já presenciei!
- É mesmo? E os noivos? Foram passar a lua de mel aonde?
- Em lugar nenhum! No dia seguinte ele já estava no cemitério
e ela no hospital!
- Que horror! O que aconteceu? Eles sofreram um acidente?
- Nada, é que ele é coveiro e ela é enfermeira!

* Meu Deus - Quatro mães católicas estão tomando chá. A
primeira mãe, querendo impressionar as outras, diz:
- Meu filho é padre. Quando ele entra em qualquer lugar todos
se levantam e dizem: ‘Boa tarde, Padre!’
A segunda mãe não fica para trás e comenta:
- Pois o meu filho é bispo. Quando entra em uma sala, com
aquela roupa, todos param o que estão fazendo e dizem: ‘Sua
benção, Bispo!’
A terceira mãe, calmamente, acrescenta:
- Pois, o meu é cardeal. Quando entra n’uma sala todos se le-
vantam, beijam o seu anel e dizem: ‘Sua benção, Eminência!’
A quarta mãe permanece quieta. Então, a mãe do cardeal, só
para provocar, pergunta:
- E seu filho, não é religioso?
A quarta mãe responde:
- Meu filho tem 1.90m, é bronzeado, com olhos verdes, pratica
musculação e trabalha como stripper. Quando entra numa sala
todo mundo olha e diz: ‘MEU DEUS!!!

* A Loira - A loira chega no trabalho chorando. O chefe, sem-
pre solícito com a loira, pergunta o que aconteceu:
- Hoje de manhã, antes de sair para o trabalho, recebi um tele-
fonema dizendo que minha mãe morreu!
O chefe propõe imediatamente:
- Rose, volte para casa imediatamente. Vá descansar.
- Não quero - responde a loira - prefiro ficar trabalhando, vai
me distrair.
Algumas horas depois o chefe nota que a loira voltou a chorar,
mais sofrido ainda. Ele vai até ela e pergunta:
- Não melhorou?
A loira explica:
- Que azar! Acabei de receber um telefonema de minha irmã. A
mãe dela também morreu.

* Preso - O motoboy está a 100 km/h na av. São José. De
repente, vai de encontro com um passarinho, não consegue
se desviar e... Pá! Pelo retrovisor, o motoboy ainda viu o bichi-
nho dando várias piruetas no asfalto até ficar estendido. Não
contendo o remorso (ecológico), ele para a moto e volta para
socorrer o bichinho. O passarinho estava lá, inconsciente, qua-
se morto.
Era tal a angústia do motoboy que ele recolhe a pequena ave,
leva-a ao veterinário. Tratada e medicada a avezinha, comprou
ele uma gaiolinha e a levou para casa, tendo o cuidado de dei-
xar um pouquinho de pão e água para o acidentado.
No dia seguinte: o passarinho recupera a consciência!
Ao despertar, vendo-se preso, cercado por grades, com o peda-
ço de pão e a vasilha de água no canto, o bicho põe as asinhas
na cabeça e grita: Meu Deus! Matei o motoqueiro!

SORRIA...
MESMO SEM ESTAR

SENDO FILMADO

SEMANA DE
30_SETEMBRO a

06_OUTUBRO DE 2018

Áries 21/3 a 20/4 - Prestígio e reconhecimento serão os pontos
altos de um novo período de colheitas.
Touro 21/4 a 20/5 - Está na hora de pesar os acertos e os erros
do passado. Procure sorrir mais. Aconteça!
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Seu poder de ver longe poderá ser muito
bem aplicado em projetos sociais e coletivos.
Câncer 21/6 a 21/7 - Esteja feliz nos bastidores, descanse mais
e cuide da saúde. Revisite amores passados.
Leão 22/7 a 22/8 - Depois de um período difícil de batalhas e
remorsos, chega o tempo de comemorar a vitória.
Virgem 23/8 a 22/9 - Incremente sua vida, invista em você e
colherá o calor das pessoas que gostam de você.
Libra 23/9 a 22/10 - Sua atração por causas e grupos que lu-
tem por um mundo melhor são seu ponto forte.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Procure se ligar mais na colabora-
ção e na participação, e menos na ação individual.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Sinta-se seguro. Resguarde sua inti-
midade pelos limites do comportamento diplomático.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Momento de quebrar o ritmo co-
tidiano com atividades mais interessantes e divertidas.
Aquário 21/01 a 19/2 - Foco nas suas relações nesta primave-
ra! Elas são os tijolos de sua segurança, até material.
Peixes 20/02 a 20/03 - Quanto mais você souber se dar bem
com todo tipo de gente, melhor viverá e mais bens obterá.

HOMENAGEM  AO

?

?
? ?

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Quanto mais se enche, menor fica?
02 - Não diz coisas da boca pra fora?
03 - Quanto mais cresce, mais baixo fica?
04 - Razão do rico andar de boca calada?
05 - Onde sentimos frio num dia de calor?
06 - Jogador que desapareceu com o real?
07 - Trabalha deixando todos de boca aberta?
08 - Comprimento exato da linha do carretel?
09 - Profissão que estende a mão ao próximo?
10 - Cabo que sempre relembra a sua infância?

Perguntas Culturais
11 - Antigo nome do Suriname?
12 - Escreva 1994 em romanos?
13 - Moeda corrente no Iraque?
14 - Línguas faladas no Paraguai?
15 - Localização do osso escafóide?
16 - População atual de Minas Gerais ‘em números redondos’?
17 - Continente onde fica o Paquistão?
18 - Contração ou fusão de duas vogais?
19 - Luanda é a Capital de que país africano?
20 - Nome da energia de um corpo em movimento?

RESPOSTA - 1- O espaço; 2- Ventríloquo; 3- Rabo de animal; 4- Por-
que o silêncio vale ouro; 5- Na espinha; 6- O jogador de nome Tostão;
7- Dentista; 8- Odobro da metade; 9- Mendigo; 10- O que serve a In-
fantaria; 11- Guiana Holandesa; 12- MCMXCIV; 13- Dinar; 14- Espa-
nhol e Guarani; 15- Parte posterior do pé; 16- Dezenove milhões de
habitantes; 17- Asiático; 18- Crase; 19- Angola; 20- Energia cinética.

Na quarta-feira,  26, estiveram presentes na Secretaria
Municipal de Educação as coordenadoras do Programa
Bolsa Família da cidade de Lavras, Patrícia Conde Mar-
ques (coordenadora municipal) e Gilciléia Aparecida
Gangana (coordenadora de educação) para conhecer e re-
ceber um treinamento sobre o Sistema Presença (platafor-
ma para registro de frequência escolar do Programa Bolsa
Família) e sobre a gestão do programa na Educação de
Varginha.

O encontro ocorreu devido a uma pesquisa feita pelas
próprias coordenadoras, onde Varginha aparece como des-
taque, entre os bons resultados observados nos índices de
Educação na nossa região, por isso a equipe veio em bus-
ca de novos conhecimentos e estratégias que possam ser

Secretaria de Educação de Varginha recebe
equipe de Coordenadoras Municipais de Lavras
O encontro ocorreu devido a

uma pesquisa feita pelas
próprias coordenadoras,

onde Varginha aparece como
destaque, entre os bons

resultados observados nos
índices de Educação na nossa
região, por isso a equipe veio

em busca de novos
conhecimentos e estratégias
que possam ser postas em

prática na sua rede.

postas em prática na sua rede.
A Secretaria Municipal de Educação de Varginha apos-

ta nessas trocas de experiências entre os municípios, pois
estas se tornam fontes de inspiração e aquisição de conhe-
cimento, permitindo assim o surgimento de novas e boas
ideias, tendo sempre como principal objetivo a melhoria
dos processos pedagógicos/administrativos de nossas ins-
tituições escolares.

Texto: Solange Conde/SEDUC - Varginha/MG
Solange Inácio Ribeiro Conde
Coordenação de Pesquisa/Projetos/Formação Conti-

nuada - SEDUC - Secretaria Municipal de Educação de
Varginha - Av. Brasil, 171 - Vila Pinto - Varginha - MG

(35) 3221-6977       (35) 3690 -2093
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Fruto de uma elevada e sábia negociação e diálo-
go entre o Ministério Público da Infância e Adoles-
cência com o Poder Executivo Municipal, foi final-
mente assinado o Termo de Colaboração que autoriza
e estabelece diretrizes conceituais, técnicas e
operacionais para a  implantação da CASA DA JU-
VENTUDE, um empreendimento social pioneiro e
inovador, que abre auspiciosas perspectivas para o
atendimento socioeducativo dos jovens varginhenses
em situação de risco social.

Segundo o professor Francisco Graça de Moura,
secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, a
Casa da Juventude de Varginha seguirá a metodologia
e adotará as mesmas práticas da cidade de Guima-
rães, em Portugal, o primeiro modelo de Casa da Ju-
ventude criado a partir das recomendações do Unicef
para este tipo de equipamento socioeducativo.

A Casa da Juventude funcionará em imóvel espa-
çoso, confortável, com amplas dependências, locali-
zado à Rua Alvarina Frota, 73, bairro Santa Luiza,

NASCE EM VARGINHA A CASA DA JUVENTUDE
EMPREENDIMENTO SOCIAL PIONEIRO E INOVADOR

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social adotou e efetivou todas as providências
e atendeu a todas as exigências para a implantação deste importante equipamento social

dentro das mais rigorosas exigências técnicas, espa-
ciais e operacionais para o desenvolvimento das ati-
vidades que serão implementadas no processo de re-
educação e ressocialização dos jovens em situação
de risco social.

Existe um público alvo com a idade de 7 a 18 anos,
com graves problemas comportamentais, preocupan-
tes índices da agressividade, dependência química e
em alguns casos, envolvimento em atos infracionais,
que não pode, por suas características, ser acolhido e
abrigado nas Casas Lar e exige a implantação de um
equipamento social capaz de proporcionar atendimen-
to ressocializante, socioeducativo, terapêutico e in-
clusivo, agregando ações e serviços no âmbito da as-
sistência social, da saúde e da educação, enfatizando
a participação corresponsável e compartilhada do Mu-
nicípio, da empresa privada e das organizações da So-
ciedade Civil, do Ministério Público e do Judiciário
da adolescência e da juventude.

A CASA DA JUVENTUDE é o equipamento so-
cial indicado para desempenhar as funções e atribui-
ções descritas e exemplificadas no texto introdutório,
acima, pois, executará os princípios, os serviços, as
funções e as ações estabelecidas nas políticas públi-
cas de juventude no Art. 2o, incisos de I a VIII, da Lei
nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 – Estatuto de Ju-
ventude, aplicando-se a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente quando não conflitar com
as normas de proteção integral do adolescente.

A Casa da Juventude será regida pelos seguintes
princípios e fundamentos:
I- Promoção da autonomia e emancipação dos jovens;
II- Valorização e promoção da participação social e
política, de forma direta e por meio de suas represen-
tações;
III- Promoção da criatividade e da participação no
desenvolvimento do município;
IV- Reconhecimento do jovem como sujeito de direi-
tos universais, geracionais e singulares;
V- Promoção do bem estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem;
VI- Respeito à identidade e à diversidade individual
e coletiva da juventude;
VII- Promoção da vida segura, da cultura da paz, da
solidariedade e da não discriminação;
VIII- Valorização do diálogo e convívio do jovem com
as demais gerações.

A emancipação dos jovens a que se refere o inciso
I do caput refere-se à trajetória de inclusão, liberdade
e participação do jovem na vida em sociedade, e não
ao instituto da emancipação disciplinada pela Lei no
10.406, de Janeiro de 2002 – Código Civil.

A Casa da Juventude será instalada até o dia 30 de
outubro do corrente ano.
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Um dos objetivos da reu-
nião foi ouvir as propostas do
setor a respeito do Projeto
que tramita na Casa
Legislativa.

A revisão do Plano Dire-
tor de Varginha, que tramita
na Câmara na forma do Pro-
jeto de Lei Complementar nº
05/2018, voltou a ser objeto
de discussão na manhã da
terça-feira (11/09), no Audi-
tório do SEBRAE em
Varginha. A proposta de re-
visão da legislação está sen-
do debatida pelos vereadores
em audiências públicas, rea-
lizadas em diversas regiões
da cidade. Dessa vez, os em-
presários foram convidados
para junto com a sociedade
também contribuírem com
ideias e sugestões para o Pla-
no Diretor que vai nortear o
futuro de Varginha nos pró-
ximos 10 anos.

Além do Presidente da
Câmara, Leonardo Ciacci,
participaram da apresenta-
ção os vereadores Dudu
Ottoni, Delegado Celso
Àvila e Zilda Silva.

Na oportunidade, foi
apresentado ao público o
processo de elaboração do
Plano Diretor. A Prefeitura
através da Secretaria de Pla-
nejamento participou na
apresentação do Plano que
foi elaborado pelos técnicos
da pasta.

“Essa foi mais uma opor-
tunidade para que a socieda-
de possa debater melhor o fu-
turo da cidade. Todos foram
convidados para participar
das audiências, pois, precisa-
mos ouvir as demandas da
população para que juntos
possamos construir um pro-
jeto que contribua com o de-
senvolvimento e crescimen-
to do nosso Município”, des-
tacou o presidente da Câma-
ra, Leonardo Ciacci.

A partir de agora a Câ-
mara junto com a Comissão
Especial fará a análise de to-
das as contribuições recebi-
das nas audiências públicas,
através do formulário depo-
sitado na urna e aquelas en-
viadas por e-mail. A previsão
é que o Projeto seja votado
agora no mês de outubro.

O que é a revisão do Pla-
no Diretor?

O projeto de lei que es-
tabelece a revisão do Plano
Diretor sugere novas diretri-
zes para o desenvolvimento
urbano, traçando metas e ori-
entando a ocupação da cida-
de. A proposição foi ampla-
mente discutida em audiên-
cias públicas promovidas
pelo Legislativo, com impor-
tante participação da popu-
lação, que pôde enviar suges-
tões para a melhoria e a ade-
quação do texto às necessi-
dades sociais. O texto deve
contar ainda com emendas
de iniciativa parlamentar.

> Cordete Paulo   WatsApp (35)  9 9989-6039  E-mail: cordete@bol.com.br

GenteGenteGenteGenteGente
&&&&& Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
&&&&& Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
&&&&& Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios

Câmara leva Plano Diretor de Varginha
para ser debatido com Empresários

Oficina do Projeto
Câmara Sênior é realizada

na Câmara de Varginha

A Câmara de Vereadores de Varginha recebeu na terça-
feira (04/09) os participantes do Projeto Câmara Sênior.
A oficina com o tema “Minha História e Valorização Pes-
soal” foi ministrada no plenário da Casa pelo Diretor da
Escola do Legislativo, Robson Almeida.

Os idosos foram recebidos pelos vereadores Leonardo
Ciacci, Dudu Ottoni e Zilda Silva, que destacaram a im-
portância do projeto desenvolvido pela Escola do
Legislativo. “Estamos muito felizes de recebê-los na Câ-
mara Municipal e saber que esse projeto tem sido um su-
cesso, especialmente pela participação e comprometimento
de todos em dar voz à terceira idade”, disse Leonardo
Ciacci.

Durante o encontro, os participantes mostraram muita
alegria, vitalidade e puderam compartilhar suas experiên-
cias de vida, discutir a sua participação na sociedade e de
que forma contribuem ativamente para o crescimento da
cidade. Eles também aprenderam como a política está pre-
sente no dia a dia, a necessidade de políticas públicas es-
pecíficas para a terceira idade, os direitos e deveres do
cidadão e quais são as funções dos vereadores.

Após a oficina, os idosos tiveram a oportunidade de
conhecer toda a estrutura do Poder Legislativo de Varginha.
Eles visitaram os gabinetes dos vereadores, conheceram
os servidores e aprenderam um pouco sobre a rotina dos
trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal.


