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Mais uma vez a Câmara Municipal de Varginha realiza eco-
nomia em prol de ações essenciais para o Município. O
Legislativo abriu mão de R$ 1 milhão do seu Orçamento para
repassar para a Prefeitura. O dinheiro foi investido na com-
pra de uma peça de reposição para o Acelerador Linear - que
é o aparelho que realiza as sessões de radioterapia nos paci-
entes oncológicos do Centro de Oncologia - e também está
sendo usado para o pagamento de despesas com aquisição de
medicamentos para a Fundação Hospitalar do Município de
Varginha.

O valor economizado pela Câmara e repassado para a Pre-
feitura já resultou em benefícios para os pacientes da
Oncologia, pois, o aparelho de radioterapia, que estava se es-
tragando rotineiramente, foi consertado e foi trocada uma peça,
no valor de R$ 700 mil, que estava dando defeito. Assim, as
sessões que atrasavam e tinham que ser remarcadas estão sen-
do cumpridas de acordo com o cronograma.

“É uma atitude que tomamos e que vai ajudar a salvar vi-
das, pois, uma pessoa em tratamento oncológico precisa ser
atendida de forma emergencial. Sabemos que nesses casos

de câncer não se pode perder
tempo”, disse o presidente da
Câmara de Varginha, Dudu
Ottoni.

O presidente ainda reforça
que atitudes como esta só po-
dem ser tomadas porque
Varginha possui um
Legislativo enxuto e que em-
prega seus recursos de forma

transparente e planejada.
“Desde 2004, ou seja, há quinze anos, o subsídio dos vere-

adores de Varginha não sofre aumento e é um dos menores da
nossa região. Todos os anos, ao final do ano, a Câmara devol-
ve dinheiro para a Prefeitura, gastando cerca da metade do
Orçamento anual. Mesmo assim investimos em moderniza-
ção para atendimento aos munícipes e para os trabalhos do
Legislativo, sendo referência em várias áreas para outras Ca-
sas de Lei do Brasil. Isso só reflete que é possível realizar um
trabalho sério, respeitando o dinheiro do contribuinte”, disse
o presidente Dudu Ottoni.

Fazer muito, com menos, tem sido a maneira que o
Legislativo de Varginha encontrou para cumprir bem seu pa-
pel. Este ano, por exemplo, foram mantidos projetos impor-
tantes da Câmara de Varginha, como a Escola do Legislativo,
o Câmara nas Escolas e o Câmara nas Empresas, e ainda foi
criado o Câmara Social, que tem como objetivo aproximar os
vereadores das instituições que tanto contribuem voluntaria-
mente na nossa sociedade.

“Esses projetos desenvolvidos pelo Legislativo de Varginha
têm cumprido muito bem a função, que é tirar o vereador do
gabinete e ir de encontro aos setores da sociedade. Realiza-
mos as visitas, conhecemos a realidade das instituições de
perto e, dessa forma, temos um respaldo maior para cumprir
nosso trabalho, que é representar o povo de Varginha. Como
são ações que dependem apenas da vontade e da disponibili-
dade do vereador para acontecer, investimos muito pouco com
um resultado fantástico”, concluiu o presidente da Câmara
Municipal de Varginha, Dudu Ottoni.

Câmara de Varginha abre mão de
R$ 1 milhão do seu Orçamento
para benefício da área de Saúde

Verba vai para o conserto de aparelho de
radioterapia e para compra de medicamentos

Medicamentos fazem parte do nosso dia a dia e muitas ve-
zes vários medicamentos não são utilizados em sua totalidade
e precisam ser descartados por vários motivos, seja para se
evitar o risco de contaminação de crianças, animais, evitar o
uso indevido destes medicamentos ou até mesmo para dar cor-
reto destino aos que estão dentro do prazo de validade e não
têm mais uso em nossas residências.

É importante lembrarmos que medicamentos são produtos
químicos que possuem toxicidade e não devem ser descarta-
dos nos mesmos destinos que os materiais orgânicos e/ou
recicláveis, ou seja, no lixo comum de nossas casas que, poste-
riormente, com a coleta e a separação, serão depositados em
aterros sanitários, e muito menos devemos descartar na rede
de esgoto (ralos, vasos sanitários, etc) para que não contami-
nem o solo, os lençóis freáticos, lagos, rios e represas, o que
causa impacto ambiental sem tamanho, pois, atinge também a
flora e a fauna das regiões atingidas.

De acordo com estudos, quando estes medicamentos são des-
cartados na rede de esgoto, os resíduos químicos se diluem na
água e não é possível eliminá-los no processo de filtragem, ou
seja, “a água é contaminada por esses agentes e retorna aos
fluxos hídricos concentrada de resíduos aos cidadãos”, expli-
ca a bióloga Fabiana Cristina Lima Barbosa, uma das respon-
sáveis por um destes estudos.

Ainda, de acordo com dados apurados em 2010 pela com-
panhia Brasil Health Service (BHS), 1kg de medicamento des-
cartado no esgoto pode contaminar até 450 mil litros de água.

Nosso País e nossa Cidade já enfrentam graves problemas
com o acúmulo de resíduos devido ao alto consumo de bens e
produtos e torna-se imperioso dar correto destino e manejo
para as sobras, visando proteger e poupar o meio ambiente do
qual fazemos parte e pelo qual somos responsáveis e cuidar
também da saúde humana.

A Lei nº 12.305, de agosto de 2010, veio apresentando a
Política Nacional de Resíduos Sólidos e mostrar que o consu-
midor pode ser o colaborador master no processo de atenuar
os riscos para a saúde e para o meio ambiente, já citados ao
fazer o descarte dos medicamentos nos locais corretos.

Como proceder para dar destino correto aos
medicamentos vencidos e/ou em desuso?

Cada cidadão deve colocar os medicamentos em sacolas dis-
tintas, os  medicamentos vencidos em uma sacola e os ainda
válidos e em desuso em outra, e procurar um ponto de coleta
na cidade para fazer seu descarte.

Baseado na realidade apresentada e tendo em vista que a
premissa máxima do SESMT - Setor de Segurança e Medicina
do Trabalho da Prefeitura Municipal de Varginha é o cuidado
com o servidor em sua totalidade, e por acreditarmos que este
cuidado envolva o meio ambiente em que vivemos e onde cada
um de nós, servidor, está inserido, e por também acreditarmos
que cada ação que nos propomos a realizar para o cuidado com
a nossa Terra é válido, o SESMTapresenta o novo projeto do
referido Setor em que funcionarmos como ponto de coleta des-
tes medicamentos.

Para a realização deste projeto, o SESMT conta com o apoio
da Prefeitura Municipal de Varginha por meio da Secretaria
Municipal de Administração, na pessoa do  secretário Sérgio
Takeishi Kuroki, com os servidores da equipe SESMT - sem-
pre engajados em todas as ações que o Setor se propõe a reali-
zar, e conta com cada servidor no sentido de ser multiplicador
desta idéia que é para o bem de todos seja servidor ou não.

E o que pode ser descartado?
Medicamentos vencidos de qualquer natureza (pomadas,

xaropes, comprimidos, pílulas, cápsulas, drágeas, sachês, etc);
embalagens com resíduos (frascos, cartelas, tubos de poma-
das, potes contendo cápsulas, pílulas, drágeas, etc).

E quais medicamentos em desuso pode ser descartado?
Qualquer medicamento que se apresente ainda dentro do

prazo de validade estampado na embalagem, preservado em
suas embalagens originais e íntegras e que contenham a referi-
da data de validade impressa na embalagem.

Portanto, se você tem em sua residência medicamentos ven-
cidos ou que já não mais utiliza (em desuso) e gostaria de con-
tribuir para um meio ambiente mais sadio e para com o próxi-
mo, uma vez que os medicamentos em desuso serão doados,
vá até o SESMT, conheça o Setor e faça você também a sua
parte. Seja um colaborador e um multiplicador dessa idéia e
entre você também nesse projeto conosco

SESMT – Setor de Segurança e Medicina do Trabalho.  Rua
Jaime Venturato, Nº 50. Bairro São Geraldo. Contato 36902021.

Setor de Segurança e Medicina do
Trabalho da Prefeitura de

Varginha adota Projeto “Descarte
Consciente de Medicamentos”

Líderanças políticas, vereadores e candidatos a ve-
reador, afora os intencionados a prefeito e vice, e até
mesmo populares fazem suas conjecturas, conversam
e indagam àqueles com quem tem a oportunidade de
dialogar para obter informações e ver as suas opiniões
sobre quem acham ser os prováveis e os mais viáveis
candidatos para 2020, em especial qual o nome para
substituir Antônio Silva na chefia do Município.

Antes, porém, temos que aguardar a resolução do
Congresso sobre uma proposta de se prorrogar os man-
datos dos atuais prefeitos e vice, e vereadores, visando
coincidir com as eleições de 2022 - para deputados es-
tadual e federal, governadores e vices, senadores e Pre-
sidente da República e vice.

Analistas, quanto a esta proposta de prorrogação dos
atuais mandatos dos prefeitos e vereadores, não acre-
ditam na viabilidade tendo em vista que o Congresso
Nacional - deputados federais e senadores - está focado
em temas outros, como o da Reforma da Previdência,
o que vai demandar praticamente todo o ano.

E mais, acrescenta-se que qualquer mudança nas re-
gras das eleições precisa ser aprovada um ano antes de
cada pleito. Assim é pouco provável que aconteça a
prorrogação de mandatos.

Mas, como em política tudo é possível... vamos
aguardar!

Mas, vamos e convenhamos, as conversas e possí-
veis entendimentos políticos na Cidade e Município
estão sendo colocados visando as eleições de outubro
do ano que vem - para prefeito e vice, e vereador.

Queira ou não, o tsunami que
ocorreu nas eleições de 2018
pode vir também nas eleições
de 2020.

A apreensão é grande. Mas,
não desanimadora para os al-
cunhados como sendo da ‘ve-
lha política’, e animadora para
os ora alcunhados como da
‘nova política’.

Quem está na chuva é para
molhar. Assim, todos, sem ex-
ceção, que visam caminhar na
política, seja como candidato
ou como apoiador de candida-
to, já estão de mangas arrega-
çadas e com suas prosas afia-
das. E seja o que Deus quiser!...
dizem!
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A Prefeitura de Varginha
está aderindo ao programa
“Saúde na Hora”, do Gover-
no Federal,  que  oferece in-
centivo financeiro às Unida-
des de Saúde da Família que
estenderem o horário de fun-
cionamento  para o período da
noite, além de permanecerem
de portas abertas durante o
horário de almoço e, opcional-
mente, aos fins de semana.

A iniciativa  tem por obje-
tivo ampliar o acesso da po-
pulação aos serviços da Aten-
ção Primária, como consultas
médicas e odontológicas, co-
leta de exames laboratoriais,
aplicação de vacinas e acom-
panhamento pré-natal - ampli-
ar a cobertura da Estratégia
Saúde da Família; ampliar o
número de usuários nas ações
e nos serviços promovidos nas
USF e  reduzir o volume de
atendimentos de usuários com
condições de saúde de baixo
risco em unidades de pronto
atendimento e emergências
hospitalares

Prefeitura de Varginha
adere ao programa

‘Saúde na Hora’
“Com isso enfrentaremos a

maior dificuldade encontrada
hoje pela população, que é um
horário de atendimento aces-
sível ao trabalhador que che-
ga no fim do dia e encontra o
filho com algum problema de
saúde, por exemplo, e não
consegue consulta médica
porque as unidades estão fe-
chadas”, explica o prefeito
Antônio Silva.

Em Varginha, inicialmente
uma unidade ainda a ser esco-
lhida, terá o horário de aten-
dimento estendido das 7h às
19h. A implantação demanda-
rá quatro meses para sua adap-
tação aos critérios do progra-
ma, dentre eles ter até três
equipes da  Saúde da Família,
ser completamente informati-
zada, e ter um gerente que de-
verá se dedicar exclusivamen-
te ao gerenciamento, desen-
volvendo atividades como

planejamento, gestão e orga-
nização do processo de traba-
lho, coordenação e integração
da USF com outros serviços
de saúde.

O programa dá aos secretá-
rios de saúde dos municípios,
autonomia para indicar quais
as unidades terão o horário de
atendimento ampliado de
acordo com a demanda e rea-
lidade local.

“Aderindo ao programa,
estamos beneficiando aquela
camada da população assisti-
da pela rede pública, e com
isso desafogando a UPA e o
Pronto Atendimento do Hos-
pital Bom Pastor, que terão
melhores condições de aten-
derem as urgências e emergên-
cias”, disse Antônio Silva.  Se-
gundo ele, a cidade começará
com uma unidade como pro-
jeto piloto, devendo ser esten-
dida para outras localidades.

A Câmara Municipal de
Varginha sediou o evento or-
ganizado pelo Coletivo Rio
Verde VIVO que trouxe à
tona, por meio de falas de re-
presentantes de diversas ins-
tituições, as suas respectivas
avaliações, perspectivas e ris-
cos para o corpo hídrico que
viabiliza a vida na região. So-
mente em Varginha, o rio Ver-
de fornece cerca de 70% da
água consumida.

O objetivo do evento foi a
ampliação do debate sobre a
qualidade da água, expondo os
fatores que contribuem nega-
tivamente para a saúde do rio
e como o mau uso do recurso
natural pode impactar direta-
mente a vida das pessoas.

Entre especialistas, agentes
públicos e representantes de
instituições, participaram da
Plenária, com direito a expla-
nação, o Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG), Supe-

Debate sobre o Rio Verde lota a
Câmara de Vereadores em Varginha

Meio Ambiente (Supram Sul
de Minas), Unidade Regional
de Gestão das Águas Sul de
Minas (URGA SM) represen-
tando o IGAM, Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio
Verde (GD4 - CBH do Rio
Verde), Superintendência Re-
gional de Saúde (SRS),
Copasa, entre muitos outros
representantes de mais de 10
cidades da região.

“Foi um alinhamento de
propósitos entre as institui-
ções comprometidas com a
criação de um cronograma de
metas como a recuperação da
mata ciliar, análise indepen-
dente da qualidade da água e
a melhoria no padrão do
efluente que o corpo hídrico
recebe. O segundo encontro já
ficou agendado. Será no dia
22 de agosto, a partir das
18h30 na Câmara de Vereado-
res de Três Corações”, expli-

ca um dos membros do Cole-
tivo rio Verde VIVO, o
ambientalista e mobilizador
social Diego Gazola.

Nos próximos dias o Cole-
tivo divulgará a "Carta das
Águas do rio Verde" com uma
síntese sobre o encontro e os
principais questionamentos
que ficaram pendentes de res-
postas ou de cronograma para
continuidades.

SOBRE O COLETIVO
O Coletivo Rio Verde

VIVO é um movimento que
emergiu em 2016 com o intui-
to de fomentar e qualificar o
debate sobre a qualidade das
águas do rio Verde no Sul de
Minas Gerais. A mobilização
se iniciou em um momento
relevante: durante o processo
de licenciamento ambiental e
a construção da Pequena Cen-
tral Hidrelétrica (PCH) Boa
Vista 2 em Varginha e também
por ocasião da renovação da
concessão do serviço de água
e esgotamento sanitário com
a Copasa no Município. As
iniciativas podem ter um gran-
de impacto em toda a região,
pois, se tratam de projetos
com duração de pelo menos
30 anos de vigência.

Para mais informações, acesse
a página: www.facebook.com/
rioVerdeVIVO

O vice-prefeito Vérdi Melo
participou na sexta-feira, 31/
05,  da solenidade de inaugu-
ração das instalações  do Cen-
tro de Reintegração  Social da
APAC – Associação de Assis-
tência aos Condenados, que
contou com a presença do pre-
sidente do Tribunal de Justiça
do Estado e Minas Gerais,
desembargador Nelson Mis-
sias de Morais.

Com as obras, a APAC, que
possuiu uma área construida
de quase 900 metros quadra-
dos em um terreno de 35 mil
metros quadrados doado pelo
município de Varginha, passa
a oferecer oficinas voltadas
para a capacitação e profissio-
nalização dos recuperandos

Vice-prefeito Vérdi Melo
participa da inauguração da APAC
Obra foi construída em terreno doado pelo Município

por ela atendidos.
Presente na solenidade, o

vice-prefeito Vérdi Melo, no
ato representando o Executi-
vo, destacou a importância da
obra e da parceria do Municí-
pio, que não mediu esforços
para que fosse concretizada.

“O Município doou o ter-
reno, custeamos o desmem-
bramento, o registro e a  es-
critura , além das parcerias co-
tidianas, em atenção às soli-
citações do presidente Alexan-
dre Prado, por acreditarmos
neste modelo de recupera-
ção”, disse Vérdi.

APAC
Com 41 anos de existência,

criada como uma alternativa
para o sistema prisional co-

mum,  a APAC  trabalha com
uma metodologia que busca a
recuperação do ser humano,
tendo como base a recupera-
ção integral do indivíduo, a
partir de trabalhos, onde a
pena deve possuir caracterís-
ticas de prevenção e reeduca-
ção, reprimindo a prática de
novos crimes e possibilitando
a reinserção social do apenado.

 Agora,  a associação vai
disponibilizar 42 vagas para
presidiários do regime fecha-
do da Comarca de Varginha.

Na terça-feira, 28/05, a OAB/MG  recebeu representantes das escolas municipais e estaduais
da Cidade para a apresentação da “Comissão OAB vai à Escola” e do projeto “Direito na
Escola”. Conduziram o encontro a presidente da comissão, Ghiselli Moreira Baliza e o vice-
presidente, Maurício Ricardo Soares.

Trata-se de uma iniciativa onde uma equipe de voluntários da OAB realiza uma série de
atividades e palestras junto aos alunos das escolas participantes. É um projeto com acesso a
comunidade, que busca fomentar a discussão sobre direito, cujos temas serão escolhidos de
acordo com as especificidades de cada escola e seu contexto, onde os assuntos serão debatidos
e terão suas dúvidas esclarecidas. O principal objetivo é introduzir aos alunos seus direitos e
deveres, liberdades e responsabilidades, com o propósito de melhorar a convivência social,
diminuir a criminalidade e avançar enquanto sociedade.

Estiveram presentes ao encontro, a coordenadora Solange Conde, na ocasião representando
a secretária municipal de Educação, Rosana Carvalho, o presidente da Câmara Municipal,
Dudu Ottoni, o diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida, e as seguintes escolas muni-
cipais, através de seus representantes: EM Domingos Ribeiro de Rezende: Maria Cecília Coli;
EM José Augusto de Paiva: Wander Luiz de Almeida;  EM Matheus Tavares: Franciene Pederiva;
EM Profª Maria Aparecida Abreu: Jaqueline de Morais.

A Secretaria Municipal de Educação parabeniza a OAB/Varginha e deseja sucesso à empre-
endedora iniciativa! (Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG)

Programação de festas juninas
nas escolas e creches do Município

OAB/MG apresenta o projeto Direito na Escola
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Na quarta-feira, 5, a Secre-
taria Municipal de Educação
(Seduc) recebeu a  visita do
prefeito Antônio Silva, que foi
recebido pela secretária de
Educação, Rosana Carvalho.

O encontro aconteceu com
o objetivo de acompanhar o
andamento de duas importan-
tes obras que estão em cons-
trução nos bairros Carvalhos
e Nova Varginha.

“A nossa proposta é traba-
lhar para manter sempre a ex-
celente estrutura das escolas
públicas Municipais e contri-

Prefeito Antonio Silva visita obras
da Rede Municipal de Ensino

buir para o bem-estar dos alu-
nos, professores e da comuni-
dade”, disse o Prefeito.

Além de ir às obras para fa-
zer a vistoria, o prefeito Anto-
nio Silva fez também uma vi-
sita ao Galpão de Armazena-
gem/Almoxarifado da Seduc,
que foi totalmente higienizado
e preparado para acondicionar
os materiais escolares e pro-
dutos de limpeza utilizados
pelas unidades escolares da
Rede Municipal.

No final da manhã, Antônio
Silva esteve também nas ins-

talações da Secretaria Muni-
cipal de Educação, onde pas-
sou por todos os departamen-
tos, interagindo com os servi-
dores, para ver de perto o fun-
cionamento dos setores.

“A Educação não pode pa-
rar, principalmente, por ser
uma das áreas mais importan-
tes para o desenvolvimento do
nosso Município.

Queremos sempre nos rei-
terar dos problemas e pensar
ações para otimizar os servi-
ços desta pasta”, ressaltou
Antonio Silva.

O prefeito Antônio Silva
assinou na quarta-feira, 5,
convênio com a Policia Civil
de Minas Gerais, representa-
da pelo delegado Regional
Wellinton Clair, que faz de
Varginha a primeira cidade do
Estado onde a Guarda Civil
Municipal terá acesso ao Re-
gistro destinado  ao lançamen-
to de ocorrência via Internet
REDS), ou seja, os BOs (Bo-
letins de Ocorrência)  agora
serão informatizados, dando
agilidade no serviço.

Participaram da solenidade,
além do prefeito e do Delega-
do Regional de Policia Civil,
o diretor da Guarda Civil Mu-
nicipal, Orivaldo Mendonça,
e o ex-diretor e Delegado Re-
gional, Dr. Eduardo Silva.

Equipe da GCM fará um
treinamento junto a Polícia
Civil para então o sistema en-
tra em funcionamento em pla-
taformas distribuídas na base
central da Guarda, na Rua

Prefeitura de Varginha e Polícia Civil assinam
convênio que informatiza os Boletins de Ocorrência

Presidente Antônio Carlos, no
centro, no Integrado localiza-
do no Terminal Rodoviário, na
base do bairro Centenário, e
na própria sede da Guarda, no
bairro de Fátima,

“O mais importante é que,
além de agilizar o sistema, as
informações contidas nos Bo-
letins de Ocorrência ficarão
disponíveis na internet, poden-
do ser acessadas pela Polícia
Civil, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e até mesmo  por
juizes e promotores.

Agora, se comunicamos o
furto de veículo, o Registro

poderá ser acessado em vári-
as partes do Estado, facilitan-
do sua localização”, explicou
o diretor da GCM, Orivaldo
Mendonça.

O prefeito Antônio Silva
mais uma vez agradeceu a par-
ceria da Polícia Civil, em pos-
sibilitar a informatização do
sistema de Ocorrências, o que,
para ele, representa “um gran-
de passo para a Guarda Civil
Municipal  que expande suas
ações, zelando pelo patrimô-
nio público, pelo trânsito e
pela segurança de nossa popu-
lação”

Motivação de crimes e frau-
des cometidos contra os ido-
sos, esses foram os primeiros
temas abordados nas oficinas
do projeto Câmara Sênior. A
2ª edição do projeto desenvol-
vido através da Escola do
Legislativo visa proporcionar
um espaço de convivência,
troca de conhecimentos e de-
bates sobre diversos temas de
relevância social.

De acordo com Robson
Almeida, diretor da Escola do
Legislativo, as palestras pren-
deram a atenção dos cerca de
20 idosos que toda terça-feira
se reúnem no Centro de Con-

CÂMARA SÊNIOR A ABORDA TEMAS RELEVANTES NAS PRIMEIRAS OFICINAS DO PROJETVV O
vivência do Idoso no bairro
Corcetti.

"As duas primeiras oficinas
tiveram grande êxito, pois, a
participação do grupo foi com
muito entusiasmo; os partici-
pantes fizeram muitos
questionamentos e aproveita-
ram os conteúdos passados. O
projeto é uma forma de apro-
ximar o Legislativo à popula-
ção da terceira idade com mui-
ta informação e ocorrendo nas
proximidades de suas residên-
cias", disse.

Ao todo serão 10 oficinas
que serão ministradas até o fi-
nal de julho, sempre tratando

de temas referentes ao dia-a-
dia dos idosos. Ao final na
Plenária Sênior eles terão a
oportunidade de conhecer as
dependências da Câmara de
Varginha e como é o trabalho
desenvolvido no Legislativo.

A participação é gratuita e
os encontros são realizados to-
das as terças-feiras a partir das
14h30. Apesar do projeto já
ter iniciado, quem quiser par-
ticipar ainda pode se inscre-
ver no Centro de Convivência
do Idoso. O endereço é Praça
Moacir Elisei, no bairro
Corcetti. O telefone é 3690-
2751.

Foi encaminhado ao Execu-
tivo Municipal requerimento
do Presidente da Câmara de
Varginha, vereador Dudu
Ottoni solicitando informa-
ções sobre os atendimentos re-
alizados no Programa Saúde

Dudu Ottoni solicitando informações sobre os atendimentos
realizados no Programa Saúde da Família – PSF do bairro Jardim Áurea

da Família – PSF do bairro
Jardim Áurea.

Dudu questiona quantas con-
sultas por mês são disponibili-
zadas à população, principal-
mente nas especialidades de
pediatria e ginecologia. Ele
quer saber, também, se é pos-
sível aumentar o número de
atendimentos, se faltam medi-
camentos para hipertensão, di-
abetes e se há atendimento
odontológico na unidade.

“Este requerimento vem de
encontro às reivindicações
apresentadas pela comunida-
de daquela região durante o
Câmara Social, onde muitas
pessoas relataram que as va-

gas para consultas e medica-
mentos disponíveis no PSF
não estão sendo suficientes
para atender à demanda do
bairro, obrigando os morado-
res que necessitam de consul-
ta a irem para outras policlí-
nicas distantes de suas casas
para conseguirem ter acesso
ao atendimento médico”, des-
tacou o vereador.

De acordo com Dudu Ottoni,
o envio das informações será
importante para adequar a es-
trutura do PSF às demandas da
população, contribuindo de
maneira efetiva para a manu-
tenção da saúde  dos
munícipes.

Mais um projeto que apro-
xima os vereadores de
Varginha da comunidade teve
início dia 28/05. Após o Câ-
mara Social e Câmara nas
Empresas, agora foi a vez dos
alunos do Ensino Médio rece-
berem a visita dos represen-
tantes do Legislativo e tirarem
suas dúvidas durante o proje-
to Câmara nas Escolas.

Cerca de 60 alunos do 2º e
3º anos do Ensino Médio, da
Escola Estadual Professor
Antônio Correa de Carvalho,
no Mont Serrat, conversaram
com o presidente da Câmara,
vereador Dudu Ottoni, e os
vereadores Carlúcio Mecâni-
co, Leonardo Ciacci e Zilda
Silva. No encontro foi eviden-
ciada a importância dos ado-
lescentes assumirem o papel
de protagonistas e entenderem

Câmara nas Escolas com alunos do Ensino Médio

que a atividade política está
em tudo o que fazemos.

“O Câmara nas Escolas
agora será com alunos adoles-
centes, que estão em uma fase
importante da vida, de decisão
dos caminhos que querem se-
guir para o futuro. E nada mais
oportuno do que demonstrar
para eles a importância que a
participação política deles tem

para os rumos da nossa cida-
de”, disse o presidente da Câ-
mara, Dudu Ottoni.

OAB NAS ESCOLAS
Uma parceria especial que

incrementou ainda mais o pro-
jeto foi a da 20ª Subseção da
OAB. Por meio da Comissão
OAB vai à Escola foram pro-
porcionadas duas mini-pales-
tras.



VARGINHA  & Sul de Minas    }  8   JUNHO   2019 5

A Fundação Cultural de
Varginha retomou esta sema-
na as atividades desenvolvidas
na ‘Praça dos Esportes e da
Cultura - PEC’, no bairro Jar-
dim Estrela. Em comemora-
ção ao Dia Mundial do Meio
Ambiente (05/06), as ações
foram voltadas para a consci-
entização ambiental e recicla-
gem de materiais.

Na terça-feira (04/06), a
artesã Maria Bernadete Alegro
ministrou uma oficina gratui-
ta de artesanato para as mora-
doras dos bairros próximos à
PEC. As participantes utiliza-
ram materiais recicláveis para
confeccionar lindas peças e
que podem servir como fonte
de renda.

Já na quarta-feira (05/06),
mais de 100 crianças da E.E.
Professor Antônio Corrêa de
Carvalho assistiram a peça
“Teleco e Popoca – Em Defe-
sa da Natureza”. Elas se diver-
tiram e aprenderam mais so-
bre a poluição das águas, a
questão da reciclagem do lixo
e cuidados com o desperdício
do consumo de água.

O diretor-Superintendente
da Fundação Cultural, Lindon
Lopes, noticiou que as ativi-
dades na PEC não param por

Jardim Estrela recebe
atividades da ‘Praça dos
Esportes e da Cultura”

aí. “Estamos cumprindo o Pla-
no de Governo do prefeito
Antônio Silva, que é descen-
tralizar as ações artísticas e
culturais e levá-las para os
bairros. A nossa equipe já está
planejando uma série de no-
vas atividades que levarão
muito conhecimento e lazer
para a comunidade”, disse
Lindon Lopes.

O espetáculo, que contou
com a direção de Marcos
Misael, é encenado pelos ato-
res Augusto Oliveira, Maria
Eduarda Carmácio e a parti-
cipação especial de Igor
Carmácio da Cruz e Brenda
Luiz Arcângelo. “Eles apren-
deram tudo o que precisavam
para não poluir o meio ambi-
ente. Foi uma peça muito in-
teressante, que há muito tem-
po que a gente não via”, rela-
tou a supervisora pedagógica
Natali Nascimento.

A ação educativa fez parte
do projeto Manutenção das
Atividades Culturais 2019,
que é executado pela Associ-
ação Artística Janett Finatti.

A iniciativa é viabilizada
pela Prefeitura de Varginha e
Fundação Cultural, por meio
da Lei Municipal de Incenti-
vo à Cultura.

Uma audiência pública foi realizada para discutir a ado-
ção de políticas públicas para pessoas em situação de Rua
em Varginha. O encontro realizado na Câmara Municipal
reuniu representantes das Secretarias Municipais de Educa-
ção e de Habitação e Desenvolvimento Social, da Polícia
Militar, Guarda Civil, Corpo de Bombeiros, OAB, Associa-
ção Comercial, Instituições de Ensino, Centro POP, Associ-
ações, Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, Igreja do
Mártir São Sebastião e público em geral. Também estive-
ram presentes pessoas que estão em situação de Rua, inclu-
sive alguns migrantes dos estados da Bahia, São Paulo e um
Venezuelano.

A audiência foi proposta pelo vereador Delegado Celso
Ávila e abordou questões relativas ao modo como é feito o
acompanhamento social, psicológico e de saúde das pesso-
as em situação de Rua e os projetos desenvolvidos na cida-
de para essa população.

"Notamos que o número de pessoas nas ruas tem aumen-
tado, e, com isso, as reclamações da população também.
Essa conversa com as entidades, organizações e o poder pú-
blico, vai nos ajudar a realinhar as ações para termos me-
lhores resultados", comentou o parlamentar.

Em meio ao debate foram apontados como direciona-
mentos a implantação do consultório de Rua, abrigo
institucional, geração de empregos e atividades laborais nos
espaços públicos, nova sede para o Centro POP - que é uma

Audiência discute adoção de políticas públicas
para pessoas em situação de Rua em Varginha

Instituição de acolhimento especializada para pessoas em
situação de Rua - implantação de serviço de informação,
criação de corpo técnico para as comunidades terapêuticas,
campanhas de conscientização, visitas técnicas às institui-
ções de acolhimento, entre outras sugestões que agora serão
filtradas e encaminhadas para as autoridades competentes.

Uma das questões mais frequentemente abordada foi o
desconhecimento do Centro POP, que é uma instituição res-
ponsável por acolher e direcionar as pessoas em situação de
Rua. Mantido pelo Município, o Centro POP oferece abri-
go, alimentação e faz até mesmo encaminhamento dos aten-
didos para o mercado de trabalho.

Muitos presentes desconheciam este trabalho prestado em
Varginha e disseram que uma das medidas de apoio para a
população seria a divulgação da existência desta institui-
ção, pois, quando se encontrar uma pessoa em situação de
Rua, se faz um direcionamento correto dela para o Centro
POP.

O endereço é Avenida Francisco Gonçalves Valim, 120 –
bairro Rezende. Os telefones para contato são: 3690-2310,
de segunda a sexta, das 7h às 17h e tem o celular que funci-
ona 24h que é o 9.9209-0494.

Na avaliação do vereador Delegado Celso Ávila a parti-
cipação das autoridades e do público que lotou o Plenário
da Câmara enriqueceu a discussão. “Atingimos com êxito
nosso objetivo principal de mobilizar a sociedade. A partir
desses direcionamentos vamos traçar um planejamento para
que Varginha resolva com seriedade esse problema que é de
todos. As sugestões foram elencadas e agora serão encami-
nhadas para a Prefeitura, o Governo do Estado e os demais
setores responsáveis”, disse o vereador Delegado Celso
Ávila.

O Zoológico de Varginha recebeu, dia 29/05, a visita de in-
tegrantes da AZAB - Associação de Zoológicos e Aquários do
Brasil, em atenção a uma solicitação da Prefeitura de Varginha
com o intuito exclusivo de proporcionar maior Bem-Estar aos
animais. A equipe foi recebida pelo Secretário de Turismo  de
Varginha, Barry Charles, juntamente com o veterinário Mar-
cos Mina, a bióloga  Jaara Cardoso, a artista plástica Cristina
Marchiori,  o coordenador do Zoo,  Newton Geraldo, e a asses-
sora da Setec, Neide Morais.

A AZAB atua em todo o País para assessorar Zoológicos no
sentido de orientação para que os Parques Zoobotânicos atu-
em de maneira adequada no cuidado com os animais que não
possuem mais condições de vida na natureza.

”Sempre bom ressaltar que a maioria dos animais perma-
nentes no Zoo de Varginha foram vítimas de maus-tratos, tráfi-
co, aprisionamentos e atropelamentos e não tem mais condi-
ções de vida na natureza, considerando-se que perderam ou
não possuem o instinto de caça e coletividade”, explicou o se-
cretário de Turismo Barry Charles.

Ele conta que alguns animais tem origem circense, como o
Leão e o Tigre, nunca viveram na natureza. A Onça Pintada

Zoológico de Varginha recebe visita
da AZAB - Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil

Janaina foi criada no quintal de uma casa em Manaus, em con-
dições precárias até ser apreendida e trazida para Varginha. A
fêmea Lobo Guará, com nome Bolacha, foi atropelada na ro-
dovia, teve uma pata amputada e sobreviveu no Zoo de
Varginha. A civilização está invadindo o espaço dos animais,
algumas espécies são sacrificadas pelo progresso e pela huma-
nidade.

De acordo com os técnicos, o Parque Zoobotânico pratica
constantemente assistência e cuidados com animais que ali
chegam. De acordo com Barry Charles, é importantíssimo um
trabalho de Educação Ambiental com a nova geração para que,
em um futuro próximo, o número de animais destinados  aos
Zoos diminua acentuadamente.

O Zoológico de Varginha realiza este trabalho através da
Bióloga Jaara Cardoso com excursões, escolas e visitas acom-
panhadas.

Participaram da consultoria:
Claudia Igayara – Presidente da AZAB
Claudio Mass - Vice presidente
Gladstone Corrêa de Araújo- Diretor Financeiro
Dave Morgan - Wild Welfare Wordwide
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
O vereador Zué do Esporte

apresentou indicação na Câma-
ra de Varginha pedindo para o
Prefeito e para o chege do De-
partamento Municipal de
Transporte e Trânsito que im-
plantem medidas de contenção
de velocidade na Avenida
Manoel Vida, no bairro
Imaculada Conceição.

Segundo o vereador, a medida trará mais segurança e
tranquilidade às centenas de pessoas que passam diariamente
pelo local. “Apesar de se tratar de uma via com intenso fluxo de
veículos e pedestres, muitos motoristas dirigem em alta veloci-
dade pelo local, colocando em perigo a integridade de todos que
passam por ali. Acredito que, com a instalação de redutores de
velocidade na avenida, principalmente entre a Unifenas e a em-
presa Thibaben, evitará que motoristas imprudentes trafeguem
em alta velocidade pelo local”, disse Zué.

O vereador Zacarias Piva en-
caminhou um requerimento à
Prefeitura e ao 24º Batalhão de
Polícia Militar de Minas Gerais
solicitando informações a res-
peito do encontro de jovens,
músicos, skatistas e afins que
acontece aos finais de semana
na pista de skate localizada no
bairro Vila Verde.

Segundo o vereador, frequentadores do evento o procuraram
para relatar que a Polícia Militar compareceu ao local e os alertou
que este tipo de encontro não pode acontecer em espaço público
sem alvará, situação que os levou a buscar esclarecimentos so-
bre a legalidade dos encontros.

“O objetivo do requerimento é buscar embasamento legal que
garanta à população informações adequadas sobre seus direitos
e também de seus deveres, para que possam exercer com pleni-
tude sua liberdade de expressão, além de cobrar do poder Públi-
co ações que atendam à demanda da população jovem. Em nos-
sa cidade faltam eventos culturais e esportivos, há pouco incen-
tivo para o esporte, dança, música e cultura em geral, então uma
das únicas formas de lazer deste grupo é reunir-se em praças e
locais públicos”, justificou.

Zacarias destacou, ainda, que apoia de modo veemente o tra-
balho ostensivo e preventivo da Polícia Militar e considera in-
dispensável o empenho da Instituição para manter a ordem pú-
blica e a segurança de toda a população.

Em atendimento às reivindi-
cações de comerciantes e mo-
toristas que passam pela Ave-
nida Otávio Marques de Paiva,
o vereador Pastor Fausto apre-
sentou indicação na Câmara
Municipal de Varginha solici-
tando que a Prefeitura realize
operação tapa-buracos na via, especialmente próximo ao viadu-
to onde se formou há um buraco muito grande que tem tornado
arriscado o trânsito por ali.

Segundo o vereador, esse buraco está localizado no meio da
avenida e está  atrapalhando o fluxo dos veículos, causando da-
nos aos carros, motos e caminhões. “Essa avenida é bastante
movimentada e é um dos principais acessos ao shopping, à ro-
dovia e ao centro da cidade, portanto, essa manutenção é neces-
sária e urgente, pois além dos transtornos ocasionados pelo bu-
raco as pessoas estão correndo sérios riscos de se acidentarem”,
justificou Pastor Fausto apresentando fotos do local.

O rompimento de algumas
manilhas na Rua Edith Perei-
ra, localizada no bairro Vila
Floresta, foi motivo de reque-
rimento apresentado pelo vere-
ador Marquinho da Coopera-
tiva na Câmara Municipal de
Varginha. O documento foi en-
caminhado ao Prefeito e à
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa.

O parlamentar solicitou às autoridades esclarecimentos sobre
a responsabilidade pela manutenção das galerias, se as famílias
serão indenizadas ou contempladas com aluguel social até a re-
forma das residências que foram interditadas pelo Corpo de Bom-
beiros, e ainda, se há previsão para início e término da reforma.

“Há dois meses oficiei os responsáveis explicando a situação
desagradável gerada pelo rompimento das manilhas e infeliz-
mente nada foi feito até o momento. Se tivessem tomado algu-
ma providência quando foram notificados não passariam por este
transtorno, e nem os moradores atingidos pelos problemas esta-
riam sem respostas. Os danos e prejuízos foram materiais, mas,
vidas poderiam ter sido perdidas, por isso, precisamos esclare-
cer e, principalmente, resolver a situação”, finalizou Marquinho.

O vereador Leonardo Ciacci
solicitou ao Prefeito e ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos para que re-
alizem estudos que viabilizem
a instalação de bocas de lobo
inteligentes em Varginha. O sis-
tema consiste em uma espécie
de peneira confeccionada em
material termoplástico, com ca-
pacidade mensurada de acordo
com os parâmetros técnicos dos bueiros da cidade. Essa caixa
coletora permite a passagem de água, mas, retém o material só-
lido.

Para o vereador, a medida pode ser uma solução simples para
resolver os constantes entupimentos de bueiros durante os perí-
odos de chuva e que trazem tantos transtornos à população.

“Esse sistema já foi adotado por diversas cidades do Brasil e
vem apresentando resultados bastante satisfatórios, pois, permi-
te tratar de forma eficiente os resíduos sólidos que são arrasta-
dos até a rede de esgoto e que costumam causar entupimentos e
alagamentos. Acreditamos também que, com esse sistema, o
Município possa reduzir gastos com a manutenção das galerias,
uma vez que o processo de limpeza das caixas é mais rápido e
simples”, disse Ciacci.

O vereador Joãozinho Enfer-
meiro propôs, na Câmara Mu-
nicipal de Varginha, que a Pre-
feitura analise a viabilidade de
adotar o atendimento estendi-
do nas unidades de saúde do
Município.

Ele justifica que essa modali-
dade de atendimento busca be-
neficiar os munícipes, em es-
pecial os trabalhadores que ne-
cessitam de consulta e encontram dificuldades de se ausentar do
trabalho para serem atendidos nas Unidades Básicas de Saúde -
UBS.

“Precisamos facilitar o acesso à saúde da nossa população e
um horário de atendimento diferenciado nas UBS’s poderia con-
tribuir para fortalecermos a atenção primária em nossa cidade,
assegurando que o paciente seja atendido perto de casa. Acredi-
to também que essa medida poderá minimizar o problema de
urgencialização, já que muitos pacientes que são atendidos na
Unidade de Pronto Atedimento – UPA poderiam procurar pelos
serviços de saúde perto de suas residências”, destacou o parla-
mentar.

O vereador Dr. Guedes apre-
sentou requerimento, na Câma-
ra Municipal de Varginha, so-
licitando à Prefeitura informa-
ções a respeito da limpeza e vis-
toria dentro do Estádio Muni-
cipal Dilzon Melo – Melão.

O vereador deseja saber com
qual frequência é realizada a
limpeza do fosso que fica ao re-
dor do campo, se os agentes de
combate a endemias realizam regularmente a vistoria do local e,
ainda, como é feita a drenagem da água parada no fosso.

Durante a reunião, Dr. Guedes apresentou fotos do fosso com
água parada e suja, demonstrando muita preocupação com a si-
tuação. “A água parada no fosso do campo se torna um ambiente
propício para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, trans-
missor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Como o
espaço é bastante frequentado, o local precisa estar muito bem
cuidado para evitar o risco de contaminação dos visitantes e tam-
bém dos moradores da região”, destacou o vereador Dr. Guedes

O vereador Delegado Celso
Ávila encaminhou requeri-
mento para o Executivo Mu-
nicipal onde solicita informa-
ções sobre a realização de re-
paros e manutenção da alve-
naria existente na Praça da
Cemig, no alto da Vila Paiva,
e sobre a segurança que seria
instalada no Memorial do ET.

O vereador quer saber se a Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos realizou um levantamento detalhado dos re-
paros necessários no local e dos custos da manutenção. Ele pe-
diu, ainda, esclarecimentos sobre a demora da ocupação dos es-
paços cedidos ao 24º Batalhão da Polícia Militar de Minas Ge-
rais e à Guarda Civil Municipal, no imóvel denominado como
Memorial do ET.

“Após quase um ano que apresentei os requerimentos cobran-
do informações sobre a manutenção na praça, nenhuma melhoria
foi efetuada no local e a situação continua agravando-se a cada
dia, com danos, pichações e degradações naturais. Reforço meu
pedido junto à Administração, pois, a manutenção dessa praça é
necessária para a segurança e comodidade de centenas de pesso-
as que se dirigem ao local para a prática de diversas atividades
esportivas, além de ser um lugar que recebe muitos visitantes da
região e de vários estados que buscam apreciar a vista panorâ-
mica da cidade”, destacou Delegado Celso.

O vereador Cláudio Abreu é
autor de indicação que sugere
ao Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal de Meio Ambiente que
estudem a possibilidade de
disponibilizar bicicletas adap-
tadas para a realização de co-
leta de materiais recicláveis em
Varginha.

De acordo com o vereador a
medida busca disponibilizar
equipamentos apropriados aos coletores, além de ser uma alter-
nativa eficaz para solucionar os problemas relacionados ao uso
de carroças e também dos carrinhos puxados para transportar o
material recolhido.

“Muitos catadores encontram nesse serviço uma maneira de
conseguirem seu sustento e enfrentam uma rotina pesada, onde
andam demais, passam longas horas expostos ao sol, carregam
muito peso e constantemente são alvos de preconceito de algu-
mas pessoas, que os diminuem e desrespeitam por conta de sua
forma de ganhar a vida”, disse o vereador.

Dr. Cláudio destacou, ainda, que muitos trabalhadores acabam
utilizando animais para auxiliar no transporte dos resíduos mais
pesados, fazendo com que os bichos sofram diariamente com a
rotina exaustiva.

“O trabalho dos coletores é muito importante para a comunida-
de e ajuda a reduzir significativamente a quantidade de lixo do-
méstico recolhido nas cidades, além de contribuir para o seu
correto aproveitamento. Dessa forma, a distribuição de bicicle-
tas de carga para esses trabalhadores tornará o serviço mais prá-
tico, seguro e ao mesmo tempo eliminará o uso dos cavalos como
transportadores de carga”, concluiu o parlamentar.

O vereador Carlos Costa
apresentou requerimento na
Câmara Municipal de Varginha
solicitando informações a res-
peito das cirurgias eletivas,
aquelas cirurgias que não são
de emergência e podem ser pro-
gramadas, realizadas no Hos-
pital Bom Pastor.

No documento, encaminhado ao Prefeito, ao Secretário Muni-
cipal de Saúde, ao Presidente da Fundação Hospitalar do Muni-
cípio de Varginha e ao Diretor do Hospital Bom Pastor, o verea-
dor pediu esclarecimentos sobre as etapas para a realização dos
procedimentos, bem como se existe a previsão para o aumento
do número de cirurgias, de modo a beneficiar mais munícipes e
diminuir o tempo de espera.

“Obtive informações de que a realização dessas cirurgias
eletivas está suspensa temporariamente por um possível desa-
cordo e isso tem preocupado os munícipes que estão à espera de
atendimento há muito tempo. Sem contar a falta de informações
sobre a lista de espera, que gera muita angústia nos pacientes
por não saberem efetivamente quando vão poder passar pelo pro-
cedimento cirúrgico pelo SUS ou, ainda, se serão obrigados a
fazer de forma particular”, justificou Carlos Costa.

O vereador Carlúcio Mecâ-
nico apresentou requerimento
na Câmara Municipal de
Varginha destinado à Copasa
cobrando informações sobre os
rejeitos que são jogados no Rio
Verde.

De acordo com a justificati-
va, a propagação de aguapés
próximos à barragem da Peque-
na Central Hidrelétrica Boa
Vista II é proveniente da enorme quantidade de dejetos lançados
no rio sem o adequado tratamento, atingindo diretamente o Mu-
nicípio.

“Precisamos ter conhecimento do que é feito pela Companhia
para tratar os rejeitos que são lançados no Rio Verde, saber como
são realizadas as análises dos materiais descartados, a quantida-
de de esgoto despejado diariamente na água e quais as providên-
cias serão tomadas a fim de resolver a situação”, justificou
Carlúcio.

O parlamentar destacou, ainda, que as informações servirão de
subsidio para a conscientização de toda a comunidade banhada
pela bacia hidrográfica do Rio Verde e contribuir para o desen-
volvimento de planos e ações capazes de reestabelecer o equilí-
brio ambiental da região.

O vereador Buiú do Ônibus
encaminhou requerimento ao
Prefeito solicitando informa-
ções sobre a retirada de uma
guarita de ônibus na Rua Ge-
raldo Braz, em frente ao imó-
vel de número 135, no bairro
Carvalhos e que até hoje não
foi recolocada no lugar.

De acordo com o vereador, a
Prefeitura retirou a guarita depois de pedidos de melhorias na
estrutura para fazer a revitalização necessária, mas, até o mo-
mento não providenciou um novo local para que os passageiros
possam aguardar pelo transporte público.

“Diversos moradores vieram até mim questionando se outra
guarita será instalada no ponto de ônibus, por isso, aguardo por
uma resposta positiva da Administração a fim de resolver a situ-
ação e garantir que a população volte a ter um espaço seguro e
adequado para esperarem pelo ônibus”, justificou Buiú.

Buscando conscientizar a po-
pulação sobre a importância
dos cuidados com a pressão ar-
terial, o vereador Dr. Alencar
Faleiros apresentou indicação
na Câmara de Varginha suge-
rindo à Administração a reali-
zação de campanhas de preven-
ção e controle da hipertensão
no Município. O pedido foi en-
caminhado ao Secretário Mu-
nicipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde.

Segundo o vereador, o objetivo é promover ações educativas e
alertar a população sobre os riscos da pressão alta, principal-
mente aquelas pessoas que não sabem que são hipertensas.

“Nem todo mundo sabe ou dá a devida importância, mas, a
hipertensão arterial é uma doença silenciosa que atinge pessoas
de todas as idades, por isso precisamos intensificar as ações que
estimulem a população a adotar hábitos mais saudáveis e alertalas
sobre a importância de procurarem os serviços disponíveis na
rede de saúde para o acompanhamento e o controle regular da
pressão”, justificou Dr. Alencar, solicitando o apoio da Admi-
nistração para o seu atendimento.

ususst
para rara
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A Prefeitura de Varginha conclui a licitação para contratação
de nova empresa para dar continuidade às obras do Centro de
Iniciação ao Esporte – CIE, na Avenida Zoroastro Franco de
Carvalho, no bairro Santa Maria. A Consill Construtora Irmãos
Lara Ltda foi a vencedora.

O contrato, no valor de R$2.255.545,13, custeado pelos co-
fres públicos, deve ser assinado nos próximos dias. O prazo
para a conclusão da obra será de 180 dias corridos. Na primei-
ra etapa foram investidos R$ 915.564,68 .

O CIE de Varginha é o modelo I para terrenos de 2.500 m² e
área construída de 1.600 metros quadrados. O ginásio poliespor-
tivo terá arquibancada com 177 lugares. E ainda, área de apoio
(administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chu-
veiros, enfermaria, copa, academia, sanitário público).

Depois de pronto, o espaço vai abrigar as modalidades olím-
picas de atletismo, basquete, boxe, handebol, judô, lutas, tênis
de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica rítmica,
badminton e levantamento de peso. E seis paraolímpicas: es-
grima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa,
vôlei sentado e goalball e uma não-olímpica (futsal).

“Esta foi uma obra idealizada em 2014 durante as
Ollimpíadas. A obra começou em 2017, mas, apresentou pro-
blemas. A empresa contratada não deu conta de cumprir o con-
trato e acabou abandonando a obra. Os recursos também ainda
não vieram na sua totalidade, mas, agora, resolvemos concluir
com recursos próprios do Município, por entendermos a im-
portância do CIE para a comunidade. Paralelamente continua-
mos a reivindicar recursos  que deveriam ter sido repassados
pelo Ministério do Esporte”, disse o prefeito Antônio Silva
que esteve no local  verificando  a estrutura  que em breve terá
nova cara com um Centro de Iniciação a altura do que a cidade
de Varginha  merece.

Prefeitura de Varginha
fecha licitação

O Hospital Bom Pastor (HBP) de Varginha possui estrutura
completa de Pronto-atendimento, Centro de Tratamento e Te-
rapia Intensiva - CTI, Centro Cirúgico, Setor de Internação, e
equipe multidisciplinar de profissionais, contando, inclusive,
com um grupo de humanização que realiza diversas atividades
para melhorar o atendimento aos pacientes.

A Prefeitura destina R$ 1.200.000,00 todo mês para o Hos-
pital - referência em trauma que são os casos de lesões graves
ocasionadas por ação violenta, como, por exemplo, as ocor-
rências em trânsito, quedas e os ferimentos com armas brancas
ou de fogo. O trauma penetrante é aquele provocado por arma
de fogo, arma branca, estiletes e lesões abertas. Já o trauma
contuso é o originado em acidentes de trânsito, trabalho, quei-
maduras, agressões sem arma.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Varginha
é importante a população saber que o HBP é referência em
traumas e, assim, levar a vítima dos casos anteriormente cita-
dos diretamente para essa instituição que imediatamente será
atendida por equipe médica qualificada. Vale ressaltar que a
chance de reduzir a mortalidade e as sequelas aumenta consi-
deravelmente se o paciente tiver o tratamento adequado, no
momento e local certos.

A estrutura do HBP conta com 92 leitos ativos e 10 leitos de
CTI. Com a liberação do ambulatório da oncologia, construído
recentemente, serão liberados mais 12 leitos.

Atualmente são realizadas cerca de 270 cirurgias no Hospi-
tal Bom Pastor incluindo as oncológicas, ortopédicas, eletivas,
traumas, de urgências e emergências. Os equipamentos doa-
dos pela Cemig nessa semana, avaliados em R$ 140 mil, pos-
suem tecnologia LED que vão proporcionar economia de ener-
gia elétrica e maior eficiência na claridade, além de menor
aquecimento do local.

O bloco cirúrgico contém sete salas. Os dois novos focos
cirúrgicos com tecnologia LED vão ser instalados nas salas de
cirurgia 2 e 4 onde os focos estão menos eficientes.

Hospital Bom Pastor

Instituição – que realiza cerca de 270 cirurgias
por mês - é especializada em traumas. Saiba quais

vítimas devem ser encaminhadas para o HBP

A vereadora Zilda Silva apre-
sentou um requerimento duran-
te reunião ordinária na Câmara
Municipal de Varginha solici-
tando à Administração informa-
ções sobre melhorias no trânsi-
to da Rua Independência, no
bairro N. Senhora Aparecida.

No documento encaminhado
ao Prefeito e ao Departamento
Municipal de Transporte e Trân-
sito a vereadora questionou o
que será feito para melhorar o
fluxo de veículos no local.

“O fluxo de veículos na Rua Independência tem aumentado a
cada dia e deverá ficar ainda mais intenso com a inauguração de
um grande supermercado no local, por isso, pedimos que a Admi-
nistração se empenhe em encontrar uma solução para evitar que
acidentes aconteçam por ali, já que a rua é muito estreita e não
comporta o trânsito nas duas mãos de direção”, justificou.

Zilda destacou ainda que muitos acidentes acontecem no local,
gerando grande insegurança aos moradores e que a medida busca
oferecer mais segurança e tranquilidade a população.

Neste final de semana, dias 1º e 2 de junho, Varginha rece-
beu a primeira edição do Festival do Japão do Sul de Minas,
na Praça do ET (Concha Acústica). No sábado, das 11h às 22h
e no domingo, das 11h às 15h.

Evento gratuito reuniu o melhor da gastronomia japonesa,
apresentações de danças e artes marciais, além de exposições
fotográficas, shows de Taiko (variedade de instrumentos japo-
neses de percussão) com 40 integrantes e apresentação do can-
tor Joe Hirata.

Durante os dois dias, o festival contou com estandes dos
restaurantes Nippon Sushi, Japa Temaki, Seo Haki, Pasteleko,
Restaurante Maverick, Água Doce Cachaçaria, Bathian,
Babekyú, Satsumaya e Cervejaria Du Beato.

Foram vendidos yakissoba, gyoza, harumaki, temaki, sushi,
sashimi, tempura, kakiaguê, doces japoneses como manju,
sembei, moti, yookan e dorayaki, além de cervejas artesanais.
Os preços variaram entre R$5 e R$15.

Segundo o presidente da Associação Cultural Nikkey de
Varginha, Jorge Ishida, “a criação da Associação em 2013 teve
como objetivo aproximar e resgatar a nossa cultura japonesa e
manter as tradições existentes, além de passar para as novas
gerações, em forma de confraternizações, festas comemorati-
vas e eventos culturais. Atualmente são 77 famílias associadas
que, juntas, somam 269 pessoas, entre brasileiros natos que
tem afinidade com a nossa cultura. É uma Associação aberta,
não exclusiva só de descendentes, mas, também para toda a
comunidade”, explicou.

Ainda, de acordo com Jorge, “o Festival do Japão tem o
intuito de divulgar para a sociedade sul mineira que temos uma
associação atuante em Varginha que, além da gastronomia, ofe-
rece outros atrativos como música, dança e esporte. Aprovei-
tando a comemoração dos 111 anos da Imigração Japonesa,
que é comemorada aqui no Brasil em junho, resolvemos fazer
esse festival aberto e gratuito para toda a comunidade. Até a
expectativa foi muito boa, mesmo porque não há nenhum re-
gistro aqui na nossa região como um evento deste porte. A nos-
sa intenção é que esse evento entre no calendário anual do
nosso Município para continuar a divulgar e manter a nossa
cultura japonesa”, ressaltou.

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural de
Varginha, Lindon Lopes, “a cultura japonesa é muito rica e
marcante. Parabéns aos descentes que estão em Varginha e pro-
movem este evento, que traz um pouquinho destas tradições
milenares para a população da cidade e região. A Fundação
Cultural estará sempre apoiando estas iniciativas, que promo-
vem o entretenimento e o conhecimento”.

Sobre alguns pratos
* Yakissoba - Sosu yakissoba, também conhecido como

yakissoba, é um prato de origem chinesa, que popularizou no
Japão, cujo nome significa, literalmente, "macarrão de soba
frito". O prato, conhecido internacionalmente, é composto por
legumes e verduras;

* Gyoza - é um prato típico da culinária chinesa que se di-
fundiu para a culinária japonesa e do resto da Ásia. Consiste
tipicamente de um recheio de carne moída e/ou de legumes
dentro de um fino invólucro de massa;

* Tempura - consiste de pedaços fritos de vegetais ou maris-
cos envoltos num polme fino (farinha de trigo, ovo e/ou água).
A fritura é realizada em óleo muito quente, durante apenas cer-
ca de dois ou três minutos. O segredo está na massa que deve
ser bem fluida e no molho agridoce que dá sabor especial e um
toque puramente japonês à receita;

* Manju - é um doce cozido no vapor. São feitos de uma
massa de farinha de trigo, farinha de arroz e trigo sarraceno e
que geralmente é recheada com pasta de feijão azuki;

* Sembei - é um tipo de aperitivo de arroz japonês. Eles são
feitos em vários formatos, tamanhos e sabores, normalmente
salgados, mas às vezes doces. O sembei é muitas vezes comido
com chá verde como um aperitivo e oferecido a visitas como
uma cortesia;

* Moti - é um bolinho feito de arroz glutinoso, moído em
pasta e depois moldado.

O Festival do Japão do Sul de Minas tem a organização da
Associação Cultural Nikkey de Varginha – ACNV e o Sindica-
to Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha –
SEHAV e apoio da Prefeitura de Varginha, Câmara de Varginha
e Fundação Cultural de Varginha.

Festival do Japão do Sul
de Minas reúne o melhor
da gastronomia japonesa

O vereador Dudu Ottoni - presidente da Câmara Municipal
de Varginha - representou o Legislativo na solenidade de en-
trega de dois focos cirúrgicos, com tecnologia LED, ao Hospi-
tal Bom Pastor.

Os equipamentos foram doados por meio do Programa Ener-
gia Inteligente, da Cemig, e substituirão os equipamentos anti-
gos que esquentavam muito o ambiente.

De acordo com informações do presidente do Conselho
Curador da Fundação Hospitalar de Varginha, Luiz Fernando
Alfredo, o investimento dos focos cirúrgicos é de R$ 140 mil.
“Mas essa ainda é a primeira etapa, pois, a Cemig ainda entre-
gará para o Hospital Bom Pastor uma Autoclave, que é para
esterilizar materiais cirúrgicos e uma secadora de roupa. É uma
parceria muito importante, pois, vem em uma hora de recursos
escassos em que precisamos muito”, disse Luiz Fernando.

Dudu Ottoni agradeceu à Cemig, parabenizou a Prefeitura
pela busca de parcerias que ajudem o Município e ainda refor-
çou a parceria do Legislativo. “No mês passado também abri-
mos mão de R$ 1 milhão do orçamento da Câmara de Varginha
para o Hospital Bom Pastor.

Graças a esse repasse do Legislativo, a Prefeitura conse-
guiu consertar o aparelho acelerador Linear, que realiza as ses-
sões de radioterapia e que vivia sempre estragando. Uma me-
dida dos vereadores que ajuda a salvar vidas, pois, as pessoas
em tratamento contra o câncer precisam de atendimento ime-
diato, não podiam ficar esperando como estavam.

Além disso, parte da verba foi para compra de medicamen-
tos também. Com essas parcerias, como da Câmara e da Cemig
conseguimos ajudar um pouco essa área tão importante e ne-
cessitada que é a área da saúde”, disse Dudu.

O agradecimento ao Legislativo foi feito durante o evento
pelo prefeito Antônio Silva e pelo presidente do Conselho
Curador da Fundação Hospitalar de Varginha que elogiaram a
atitude dos vereadores de contribuir para a área da saúde.

“Com o conserto desse aparelho, além de evitarmos os es-
tragos rotineiros que estávamos tendo, conseguimos ampliar o
número de pessoas atendidas. Agradecemos à sensibilidade dos
vereadores que são parceiros da administração”, disse Luiz
Fernando.

Presidente da Câmara participa de
evento no HBP e Diretoria agradece

contribuição do Legislativo
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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 preços Especiais Linux ou Windows.
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O ex-deputado federal Delegado Edson
Moreira recebeu o Título de Cidadania Ho-
norária Varginhense nesta sexta-feira (7). A
homenagem, proposta pelo vereador Delega-
do Celso Ávila, aconteceu no Plenário da Câ-
mara Municipal de Varginha, às 19h.

Além de deputado, o Delegado também foi
vereador em Belo Horizonte e ganhou noto-
riedade nacional após atuar no caso Eliza
Samudio, quando era titular da Delegacia de
Homicídios da capital Mineira.

A justificativa do vereador Delegado Cel-
so Ávila Prado em propor a homenagem foi
embasada na parceria formada entre os dois
que resultou na destinação de mais de R$ 1
milhão de envio em emendas parlamentares
para Varginha nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Delegado EDSON MOREIRA
é homenageado

pela Câmara de Varginha

Foram R$ 231 mil para o Hospital Re-
gional do Sul de Minas que foram utili-
zados na aquisição de três novos apare-
lhos ventiladores pulmonares; R$ 200
mil para a Guarda Civil Municipal, para
ser utilizado em melhorias na estrutura
física da sede da GCM e na compra de
um veículo; R$ 250 mil para
asfaltamento das ruas Rezende Xavier
e Orminda Vasconcelos, e R$ 400 mil
para a Avenida dos Imigrantes – sendo
esses dois últimos em andamento.

Edson Moreira da Silva nasceu em
São Paulo. Aos 21 anos ingressou na
Polícia Militar do Estado de São Paulo,
mesmo assim prosseguiu com os estu-
dos a fim de trabalhar na Polícia Civil.
Graduou-se em Direito na Faculdade de
Direito de Guarulhos em 1988 e dois
anos mais tarde foi aprovado no con-
curso da Polícia Civil do Estado de Mi-
nas Gerais, onde fixou residência.
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