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Varginha e Copasa
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Para a conclusão dessa nova etapa o Município
vai investir R$ 2.244.545,13. A empresa responsável
é a Consill Construtora Irmãos Lara Ltda vencedora
da licitação e que tem 180 dias corridos para concluir
a construção.

Administração Municipal - Antonio Silva / Vérdi
Lúcio Melo - investe no Esporte para incentivar e des-
cobrir novos talentos e também para melhoria da qua-
lidade de vida - novidade é a 1ª Equipe de futebol de
campo feminino.

Prefeitura de Varginha
assume conclusão do

Centro de Iniciação ao Esporte
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* Bola >
CheiaCá p’ra nós

Cá p’a nós > A ALMG - Assembléia Legislativa de
Minas Gerais promoveu Audiência Pública sobre Projeto
que agrada aos Prefeitos, mas, desagrada juristas e mem-
bros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -
TCE e do Ministério Público - MP.

Cá p’a nós > Então, prefeitos, juristas e membros do
TCE e do MP participaram da audiência pública.

Cá p’a nós > O Projeto de Lei (PL) 443/19, que re-
gula as sanções aplicáveis aos gestores municipais, devi-
do ao atraso de repasses constitucionais pelo Estado no
período de 2016 a 2019, recebeu apoio de prefeitos, mas,
também ressalvas da parte de juristas e membros de ór-
gãos fiscalizadores.

Cá p’a nós > Esse foi o saldo final da audiência que
a Comissão de Administração Pública da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizou na tarde da
quarta-feira (26/6/19).

Cá p’a nós > A reunião foi solicitada pelo deputado
Repórter Rafael Martins (PSD), também autor do Proje-
to, o qual isenta prefeitos de penalidades previstas na Le-
gislação pelo descumprimento das exigências constituci-
onais de aplicação na Saúde e na Educação e, ainda, pela
extrapolação do limite de gastos com pessoal previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cá p’a nós > Prefeitos temem ser punidos pela LRF
por causa dos atrasos nos repasses do governo Estadual
aos municípios.

Cá p’a nós > O Projeto pode isentar prefeitos de pe-
nalidades do TCE por descumprimento da Constituição.

 Cá p’a nós > Representante da Associação Mineira
de Municípios (AMM), o prefeito de Boa Esperança (Sul
de Minas), Hideraldo Silva, elogiou a proposição.

Cá p’a nós > “Essa sensibilidade do deputado, da
Assembléia e de todos nesta audiência é muito importan-
te. Os municípios passam por um momento financeiro
muito difícil”, disse.

Cá p’a nós > Na sua opinião, é importante encontrar
o equilíbrio, atendendo ao interesse dos prefeitos, mas,
dentro da legalidade e sem relaxamento de normas.

Cá p’a nós > A prefeita de Nepomuceno (Sul de Mi-
nas), Luísa (Iza) Menezes, afirmou que “é um alento sa-
ber que a Assembléia está olhando para os prefeitos, tra-
zendo grandes estudiosos no assunto para buscar uma so-
lução”.

Cá p’a nós > Para ela, os prefeitos não podem ser
culpados pelo que classificou de irresponsabilidade da
gestão anterior do Governo de Minas.

Cá p’a nós > Também o prefeito de Campos Altos
(Alto Paranaíba), Paulo Almeida, pediu à comissão que
continue realizando estudos para a construção do Projeto.

Cá p’a nós > “Não queremos relaxamento total das
normas, mas, que os controladores sejam sensíveis aos
nossos problemas”, opinou.

Municipalismo
Cá p’a nós > O deputado Repórter Rafael Martins

destacou que a audiência consolidou o cumprimento de
uma proposta de sua campanha, de atuar pela causa
municipalista.

Cá p’a nós > “Chamei prefeituras, órgãos de fiscali-
zação e controle para aprimorarmos o Projeto e darmos o
respaldo aos prefeitos, que tiveram muitos de seus recur-
sos confiscados de 2016 a 2019”, afirmou.

Cá p’a nós > Ele pediu o apoio dos demais parla-
mentares para aprovação da proposição.

Cá p’a nós > Só que Juristas apontam inconstitu-
cionalidades.

Cá p’a nós > Mesmo louvando a intenção do Proje-
to, Juristas apontaram inconstitucionalidades na matéria.

Cá p’a nós > Luciano de Ferraz, advogado e profes-
sor da UFMG, reconheceu que a proposição reconhece a
excepcionalidade da crise financeira que se refletiu nos
853 municípios mineiros, mas, disse temer que os meios
que ela utiliza podem não levar aos objetivos desejados.

Cá p’a nós > Ele observou inconstitucionalidades
em artigos do Projeto que impedem tanto que os prefeitos
sejam penalizados pelos motivos já explicitados quanto a
reprovação das suas contas pelo Tribunal de Contas (TCE).

Cá p’a nós > Luciano Ferraz foi um dos que questi-
onaram a viabilidade do PL - Projeto de Lei.

Cá p’a nós > O professor considera que os gastos
com Pessoal, Saúde e Educação são aferidos nas contas
do Governo, que são julgados pelas câmaras municipais,
e não pelo TCE.

Cá p’a nós > Além disso, Ferraz argumenta que, se o
objetivo é impedir que prefeitos se tornem inelegíveis
devido à reprovação de suas Contas, o projeto não atinge
seu propósito, pois, a inelegibilidade só ocorre quando há
rejeição de contas pelo Legislativo Municipal.

Cá p’a nós > O advogado Luciano Ferraz também
avalia que os dois artigos tentam impedir que o TCE exer-
ça sua função fiscalizadora, o que seria inconstitucional.

Cá p’a nós > Conforme seu posicionamento, a solu-
ção estaria em um novo modelo de controle que o Órgão
pode exercer, baseando-se em normas vigentes.

Cá p’a nós > Entre elas está a Lei Complementar
120, de 2011, que cria o Termo de Ajustamento de Gestão
(TAG), no qual podem ser estabelecidas excepcio-
nalidades.

Cá p’a nós > Outros instrumentos estão na Lei Fede-
ral 13.655, de 2018, que altera a Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, de 1942: Os acordos
substitutivos e os termos de ajuste por força de situações
atípicas.

Cá p’a nós > Também professor da UFMG, Eurico
Bitencourt Neto demonstrou ter dúvida da competência
legal da ALMG para disciplinar a forma de atuação dos
Tribunais de Contas ao levar em consideração jurispru-
dências em sentido contrário.

Cautela - Cá p’a nós > Pedro Azevedo, analista de
Controle Externo do TCE, foi mais um a classificar como
bem-vinda a iniciativa, mas, também ponderou que o Ór-
gão não pode abrir mão de sua função de fiscalizar.

Cá p’a nós > Disse: “O projeto pode suscitar aspec-
tos polêmicos na sua aplicação, o que geraria conflitos
interpretativos e agravaria a crise fiscal”, refletiu.

Cá p’a nós > Na mesma linha, Daniel Guimarães,
procurador do Ministério Público junto ao TCE, afirmou
ser importante tratar com respeito os prefeitos, entenden-
do sua situação, mas, também com cautela, para evitar
problemas futuros aos Órgãos controladores.

Cá p’a nós > Depois de ouvir os participantes, o de-
putado Carlos Pimenta (PDT) manifestou total apoio ao
Projeto, mas, julgou importante considerar as pondera-
ções dos Juristas. “Ele visa a proteger quem foi massacra-
do pelo governo Pimentel, mas, é preciso cuidado para
não surtir o efeito contrário”, advertiu.

Injustiça - Cá p’a nós > O deputado Zé Reis (PSD),
por sua vez, lembrou que, apesar de entre 30% e 40% dos
recursos dos municípios ficarem retidos nas mãos do Es-
tado, os prefeitos são cobrados pelos Órgãos fiscalizadores,
sem que esse fato seja levado em consideração.

Cá p’a nós > “Corremos o risco de, ano que vem, os
prefeitos incorrerem em crime sem terem feito nada de
errado, simplesmente porque não receberam os recursos
do Governo”, criticou.

Deputados aprovam realização de audiências públicas

Cá p’a nós > Ainda durante a reunião, foram aprovados
vários requerimentos. De audiências públicas, foram analisa-
dos quatro, dos seguintes deputados, para tratar dos temas
listados:

Beatriz Cerqueira (PT) - Regime de recuperação fiscal por
meio da compreensão da legislação, da experiência do Rio de
Janeiro e da perspectiva do Governo de Minas;

Beatriz Cerqueira - Alterações do Conselho de Adminis-
tração e da Diretoria Executiva da Copasa;

João Magalhães (MDB), Raul Belém (PSC) e Beatriz
Cerqueira - Propostas do Governo do Estado para manter a
assistência à Saúde dos servidores estaduais pelo Ipsemg;

Raul Belém – Audiência em Frutal (Triângulo Mineiro),
sobre a destinação do patrimônio da Fundação Centro Interna-
cional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas
(Hidroex), que vem sendo degradado pela falta de uso.

Informações - Cá p’a nós > Também de autoria de Raul
Belém, foi aprovado pedido de informações ao Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão, constando: a relação entre a
organização da sociedade civil (OSC) Vetor Brasil e o Execu-
tivo Estadual; o motivo por que empresas como a Gol Linhas
Aérea e o Banco Itaú são apoiadoras dessa organização e se
houve influência dessas instituições na indicação de profissio-
nais para cargos da administração Estadual; informações so-
bre a seleção e a contratação da Vetor Brasil para realizar pro-
cessos seletivos de indicação; e os nomes e o número de pro-
fissionais indicados pela organização para ocupar cargos, com
identificação dessas funções.
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“Comigo ou sem migo” - dizia Dario Peito de Aço - sobre
o sucesso do Atlético quando ali jogava.

Minas Gerais segue com os mesmos dizeres - pode dizer
o governador Romeu Zema, ao ver os dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados - Caged de Maio.
Com 18 mil 380 novos postos de trabalho, Minas lidera ge-
ração de empregos no Brasil, conforme dados do Caged, di-
vulgados dia 27/06 pelo Ministério do Trabalho, em Brasília,
sendo Minas Gerais responsável por 62% das vagas formais
registradas na região Sudeste. Nos cinco meses do ano, Mi-
nas Gerais atingiu 75.175 novas vagas em diversas áreas.

O Caged registrou crescimento do emprego em 19 unida-
des da Federação. Com Minas em primeiro lugar nacional,
Espírito Santo ficou em segundo, com 9.384 postos, e São
Paulo, logo em seguida com 6.023.

E tem mais.
Cervejaria vai investir R$ 1 bi em Uberaba -  novidade

divulgada após reunião da diretoria da Cervejaria com o go-
vernador Romeu Zema. O Grupo Petrópolis anunciou na
quinta-feira (27/06) a duplicação da linha de produção na
fábrica de cerveja em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Com
a ampliação, o investimento na unidade da cervejaria, que
está prevista para funcionar a partir de julho do ano que vem,
deve chegar a R$ 1 bilhão.

A fábrica em Uberaba produzirá 9 milhões de hectolitros
de cerveja por ano – o que fará da unidade no Triângulo a
maior unidade do Grupo Petrópolis. A expectativa é que se-
jam gerados 600 empregos diretos.

Com 100% de capital nacional, o Grupo Petrópolis pro-
duz marcas como Itaipava, Crystal, Black Princess e Petra.

Terceira maior fabricante de embalagens de Vidro do
mundo inaugura unidade em Jacutinga, no Sul de Minas,
com criação de mais de 170 empregos

Com investimento superior a 77
milhões de euros (cerca de R$ 330
milhões), a fábrica atenderá aos
segmentos cervejeiro, alcoólico e
vinícola com garrafas nas cores
âmbar e verde. Em fase de testes,
a fábrica será inaugurada oficial-
mente no início de julho.

O número de empregos que a
fábrica gerou, num primeiro mo-
mento, foi de 172 diretos e mais
de 90 indiretos, e deverá aumen-
tar no futuro de acordo com o in-
cremento da produção.

Ao longo da construção, a fá-
brica gerou direta e indiretamente
cerca de 1.500 empregos. Até ago-
ra são 120 profissionais residen-
tes em Jacutinga, que estão geran-
do renda, recolhimento de impos-
tos e serviços para o Município.
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O vice-prefeito de Varginha, Vérdi Melo, participou na
manha da quinta-feira, 27/06, na sede do Propac II, na Vila
Barcelona, do Seminário de Controle Social, uma realização
da  Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Social - SEHAD, que teve como intuito de instrumentalizar os
Conselhos vinculados à Secretaria.

Na abertura, falando aos presentes,  Vérdi disse da impor-
tância do evento, como forma de ampliar os conhecimentos
sobre o papel do controle Social na formulação, fiscalização,
acompanhamento e avaliação de políticas públicas.

“Nos últimos anos os Conselhos ganharam força em rela-
ção a implementação de políticas voltadas para a comunidade.
Quando se promove um evento desta natureza temos a oportu-
nidade de fazer uma reflexão do nosso papel e da nossa res-
ponsabilidade enquanto  gestores públicos. Por isso, quero agra-
decer à secretária Patrícia por esta iniciativa de reunir os re-
presentantes dos Conselhos para afinar o trabalho de cada um”,
disse Vérdi.

Controle Social
O Controle Social é a participação popular nas tomadas de

decisão que envolve a administração pública, caracterizando-
se como um exercício pleno da cidadania conforme diretrizes
da nossa Constituição Federal. É de extrema importância a com-
preensão deste papel para o fortalecimento destes espaços que
hoje demandam avanços e rompimento de paradigmas. Os es-
paços participação e materialização ocorrem por meio de rea-
lização de Conferências Municipal, Estadual e Federal e tam-
bém nos Conselhos Setoriais de Políticas Públicas e Conse-
lhos de Direitos, além de Fóruns.

A formação destes conselhos ocorre de forma paritária, ou
seja, 50% de representantes dos órgãos governamentais e 50
% de representantes da sociedade civil, formados por organi-
zações sociais, usuários dos serviços e trabalhadores da área.

É um momento de ampliação do conhecimento e também
de debates para possíveis implementação dos Conselhos, que
hoje se vinculam a SEHAD.

De acordo com a programação divulgada, teve uma pales-
tra proferida pela secretária Patrícia Rodrigues de Souza, apro-
veitando seu vasto conhecimento adquirido enquanto docente
do Programa CAPACITA SUAS, ministrando o Curso de “Con-
trole Social no SUAS” para conduzir a temática.

Logo em seguida os conselheiros presentes foram convi-
dados a se dividir em grupos por conselhos que representam,
momento em que cada seguimento levantou as vulnerabilidades
e as potencialidades do seu conselho, para então propor as al-
terações necessárias, sendo eles: Conselho Municipal de As-
sistência Social (CMAS), Conselho Municipal de Direito da
Criança e Adolescente (COMDEDICA), Conselho Municipal
de Direitos da Pessoa Idosa (COMIVA), Conselho Municipal
de Direitos da Mulher (CMDM), Conselho Municipal de Se-
gurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), Conselho Mu-
nicipal de Promoção de Igualdade Racial (COMPIR).

Vice-prefeito Vérdi Melo
participa de Seminário

de Controle Social

Inaugurada em 27/06/2012, a UPA de Varginha com-
pletou nesta quinta-feira, 7 anos de plena atividade, ofe-
recendo serviços de urgência e Emergência, sendo refe-
rência para o Estado e para o País, pelo modelo adotado.

Com 2 mil e 200 metros quadrados de área construida,
instalada em um terreno de cinco mil metros quadrados,
sua estrutura física é composta de 23 leitos, 5 na observa-
ção infantil, 12 na observação adulto, 4 na sala de estabi-
lização e 2 no isolamento; além de setores de raios X,
eletrocardiograma e exames laboratoriais.

Uma completa estrutura de Recursos Humanos, com
cerca de 200 servidores compõe a UPA, como médicos e
enfermeiros todos pós-graduados em urgência e emergên-

UPA de Varginha completou 7 anos de atividades
nesta quinta-feira, 27 de junho de 2019

cia, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório,
bioquímicos, técnicos de raio X, pessoal administrativo,
higiene e limpeza e recepcionistas.

Passados seis anos de sua inauguração, a tonou-se re-
ferência para Varginha e para todo os Estado.

No ano de 2018 a UPA de Varginha atendeu um total
de 158.734 pacientes, com uma média de atendimentos
de 13.228/mês e 441/dia. A taxa de ocupação nos leitos de
Observação Adulto/Pediátrico e Sala de Emergência foi
de 122% e a  taxa de permanência para pacientes que fica-
ram na Unidade aguardando vagas para serem transferi-
dos para os hospitais foi de 9 dias.

Este ano, até o momento, foram atendidos 67.291, com
média mensal de 13.458 pacientes e 449 pacientes/dia.

“A UPA de Varginha tornou-se referência para outras
cidades do Estado e do País, e temos de agradecer a dedi-
cação, ao trabalho em equipe e ao comprometimento de
todos os servidores que se desdobram para  prestar os  ser-
viços de qualidade à população, pois, o acolhimento
humanizado e de qualidade é o principal objetivo desta
Unidade”, destaca Rosana de Paiva Silva Morais, direto-
ra do Departamento de Urgências e Emergências da UPA
Varginha.

O Curso de Programação
e Criação de Jogos foi en-
cerrado com muito êxito, no
último dia 17 de junho. Os
alunos receberam os certi-
ficados pela participação no
curso e apresentaram os
jogos por eles criados, sina-
lizando que o trabalho com
computação e programação,
uma das dimensões da com-
petência “cultura digital”,
estabelecida pela BNCC se
faz necessária na formação
do jovem contemporâneo.

Com este trabalho os es-
tudantes tiveram oportuni-
dade de utilizar ferramentas
digitais, multimídia e lin-
guagem de programação
para aprender, produzir, uti-
lizar recursos tecnológicos
para desenhar, desenvolver,
publicar, testar, apresentar
produtos para demonstrar
conhecimento e resolver
problemas, habilidades es-
tas que compõem a compe-
tência digital, estabelecida
pela BNCC.

O curso uniu os conheci-
mentos técnicos da compu-
tação, por meio dos alunos
Rafael Pereira Giovannini e
Iury Pereira, orientados pelo
coordenador do curso de Ci-
ências da Computação do
Centro Universitário do Sul
de Minas, professor Waris-
ton Fernando Pereira com
as demandas das emoções,
habilidades e autoconheci-
mento mediadas pela Coach
Brenda Freitas, fundadora
da Liga os Pontos.
Novas turmas serão abertas

a partir do mês de agosto

Estudantes da Rede Municipal recebem certificados
Curso de Programação e Criação de Jogos

A entrega dos certificados aconteceu no
Centro Tecnológico da Secretaria Munici-
pal de Educação, que fica à Praça Matheus
Tavares, 121.

Ao todo foram 14 meninos e meninas,
das seguintes escolas:

Escola Municipal
Maria Aparecida Abreu

* Ana Beatriz dos Santos Costa
* Breno Andrade de Moura
* Evelyn Maria Marangão Batista
* Guilherme Roger Martins Silva

Escola Municipal
Domingos Ribeiro de Resende

* João Emanuel Herculano
* Guilherme Marques Roberto

Escola Municipal
José Augusto de Paiva

* Fernanda Moreira
* Gustavo Tavares
* Marina Cabral Silva
* João Pedro Batista

Escola Municipal
Matheus Tavares

* Guilherme Menali Bueno
* Taylor Rodrigues Vitor
* Maria Júlia Ferreira Santos
* Charles Barbosa de Oliveira

Texto: Vânia Flores/Centro Tecnológico -
Varginha/MG

Pais de alunos e o Mercado de Trabalho
Com o tema “Empreender em tempos de mudanças no mer-

cado de trabalho”, pais e mães de alunos das Escolas Munici-
pais de Varginha participaram de uma oficina, no dia 17 de
junho, promovida pelo Centro Tecnológico da Rede Munici-
pal de Ensino, em parceria com a Oikos Hub e Dubban.

A oficina teve como objetivo levar aos pais conhecimentos
atualizados sobre as mudanças no mundo do trabalho, a possi-
bilidade de empreender, como também a exercitar as habilida-
des interpessoais, chamadas “soft skills” - Soft skills são com-
petências comportamentais, ou seja, atributos pessoais que você
precisa ter para ser bem-sucedido no local de trabalho.
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O Prêmio refere-se a uma
das ações do Programa
“AGENDA 2030 – For-
mando Pequenos Pesquisa-
dores na Educação Infantil

VEM AÍ... a 1ª Edição do Prêmio:
“AGENDA 2030 – FORMANDO PEQUENOS PESQUISADORES”

e Ensino Fundamental”.
Tem como propósito re-

conhecer os projetos inves-
tigativos desenvolvidos nas
unidades de Educação In-

fantil, Ensino Fundamental
I e Educação Em Tempo In-
tegral da rede Municipal de
Ensino, por meio de práti-
cas relacionadas aos 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS).

CRITÉRIOS
DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação
das práticas vencedoras em
cada categoria serão os se-
guintes:

1. Identificação dos mo-
tivos para a realização do
trabalho, o contexto e sua

relevância.
2. Apresentação de ma-

neira organizada e sequen-
ciada a descrição do passo
a passo para o desenvolvi-
mento do trabalho.

3. Envolvimento de ato-
res da comunidade escolar
e fora dela, bem como par-
ceiros de conteúdo e ação.

4. Evidenciar as aprendi-
zagens alcançadas quanto
ao protagonismo dos alu-
nos.

5. Oferta de oportunida-
des para que os alunos en-

volvam-se em processos de
aprendizagem nos quais
possam vivenciar momen-
tos de investigação que lhes
possibilitem exercitar e am-
pliar sua curiosidade, aper-
feiçoar sua capacidade de
observação, levantar hipóte-
ses, experimentar e sistema-
tizar o conhecimento.

Serão três projetos inves-
tigativos premiados para
cada categoria:

• Educação Infantil - 0 a
3 anos.

• Educação Infantil - 4 e

5 anos.
• Ensino Fundamental I

– 1º ao 5º ano.
• Educação Em Tempo

Integral.
Participe!
Informações - Solange

Inácio Ribeiro Conde - Co-
ordenação de Pesquisa/Pro-
jetos/Formação Continuada
- SEDUC - Secretaria Mu-
nicipal de Educação de
Varginha - Av. Brasil, 171 -
Vila Pinto - Varginha - MG
- (35) 3221-6977 e (35)
3690 -2093

Edital ELECTRO PLASTIC LTDA
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O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador
Dudu Ottoni, acompanhado do vereador Leonardo Ciacci, par-
ticipou da solenidade em comemoração à Semana de Preven-
ção e Combate a Incêndio, do 9º Batalhão de Bombeiros Mili-
tar, realizada no auditório do Sest/Senat na manhã da quarta-
feira (26/06). A atividade faz parte das comemorações do Dia
Nacional do Bombeiro, celebrado em 2 de julho.

Diversas autoridades civis, militares e empresários que re-
alizaram ações de apoio à Corporação foram homenageados
durante a solenidade, juntamente com militares da Corporação
que tiveram destaque profissional.

O título ‘Amigo do Corpo de Bombeiros’ é concedido às
instituições ou pessoas que, de alguma forma, tenham contri-
buído para a melhoria física e/ou institucional da Corporação,
e pelos relevantes serviços prestados à Corporação.

O presidente Dudu Ottoni recebeu das mãos do coman-
dante do 6º Comando Operacional de Bombeiros, Coronel
Giuvaine Barbosa de Moraes, o diploma de ‘Amigo do Bom-
beiro’ pelo apoio e parceria do Legislativo de Varginha nas
ações realizadas no âmbito do 9º Batalhão.

Segundo Dudu, o papel da Corporação é de fundamental
importância para a nossa Cidade, prestando serviços à popula-
ção e salvando vidas. “Agradecemos ao Corpo de Bombeiros
de Varginha pela homenagem concedida, considerando a Câ-
mara Municipal e vereadores  um Amigo da Corporação. A
Câmara continuará apoiando e em parceria com o Corpo de
Bombeiros e demais órgãos de segurança pública”, disse.

Corpo de Bombeiros
presta homenagem à
Câmara de Varginha

Na reunião ordinária da quarta-feira (19/06) os vereadores
de Varginha aprovaram um requerimento cobrando informa-
ções da Prefeitura sobre o aumento da tarifa da Área Azul,
divulgado na semana passada e que entra em vigor a partir do
dia 1º de julho.

De acordo com o Decreto nº 9.348/2019 assinado pelo pre-
feito, na semana que vem os valores aumentam de R$1,00 para
R$ 1,50 para o período de uma hora de estacionamento, e de
R$ 2,00 para R$ 3,00 para o período de duas horas; além de
ampliar a cobrança para motos no valor de R$ 1,50 para o pe-
ríodo de duas horas.

No requerimento, os vereadores fazem vários questiona-
mentos para o Prefeito pedindo que ele informe: a justificativa
do aumento nos valores e qual o índice foi utilizado; o objeti-
vo de taxar as motos nos mesmos moldes dos veículos; o valor
da arrecadação e das despesas com a Área Azul nos últimos
seis meses; a forma como é feito o controle de emissão dos
bilhetes e se seria possível um entendimento e revogação do
Decreto citado.

O pedido de informações foi amplamente discutido pelos
vereadores que, em sua maioria, se posicionaram contrários à
forma que foi estabelecido esse aumento. A Prefeitura agora
tem um prazo de 30 dias para responder aos questionamentos.

Novos preços da Área
Azul são questionados

pela Câmara de
Vereadores de Varginha

A Assessoria de Impren-
sa da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais distribuiu
release na quinta-feira, 27/06,
informando da Audiência Pú-
blica ontem, sexta-feira, 28/
06, em Varginha. Aqui publi-
camos para conhecimento
dos leitores.

Evento: Audiência públi-
ca da Comissão de Saúde
para debater os problemas fi-
nanceiros dos hospitais do
Sul de Minas. Data e horá-
rio: Sexta-feira (28), às 9 ho-
ras. Local: Theatro Capitólio
de Varginha (Rua Presidente
Antônio Carlos, 522, Centro).

Hospitais do Sul de Mi-
nas serão tema de audiên-
cia

Deputados vão a
Varginha tratar de questões fi-
nanceiras de instituições da
própria cidade de Varginha,
de Pouso Alegre e de Itajubá.

A Comissão de Saúde da
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) vai ao
Sul de Minas debater com au-
toridades os problemas finan-
ceiros do Hospital Regional
de Varginha, do Hospital
Samuel Libânio de Pouso
Alegre, e do Hospital Escola
e da Santa Casa, ambos de
Itajubá. Os atrasos nos repas-
ses do Estado serão o foco da
discussão.

A audiência será nesta
sexta-feira (28/6/19), às 9 ho-
ras, no Theatro Capitólio de
Varginha (Rua Presidente An-
tônio Carlos, 522, Centro), a
requerimento do deputado
professor Cleiton (DC). Ele
lembra que o Hospital Regi-
onal de Varginha é referência
de Saúde para toda a região,
mas, sofre com constantes

Hospitais
serão tema de audiência

A Prefeitura de Varginha
assinou na segunda-feira, 24/
06, Acordo de Cooperação
com a  COPASA – Companhia
de Saneamento de Minas Ge-
rais, visando a execução de
um projeto de Educação
Ambiental que será implanta-
do pela Copasa nas instala-
ções do Memorial do ET, no
Alto da Vila Paiva.

A implantação do Centro de
Educação Ambiental - CEAM
Varginha tem como objetivo
promover a capilarização das
diversas ações de proteção dos
recursos naturais e Educação
Ambiental no município de
Varginha, dentre eles o Pró-
Mananciais, que tem por fun-
damento a construção de par-
cerias técnicas e financeira
com o poder Público local e o
Programa Chuá de Educação
Sanitária e Ambiental, que
consiste em sensibilizar e
conscientizar  as comunidades
onde está inserido sobre Saú-
de e  Saneamento.

A parceria consiste  na  re-
gulamentação das obrigações
e responsabilidades quanto à
implantação da estrutura físi-
ca do CEAM Varginha nas
instalações do Memorial do
ET, bem como sua manuten-
ção pela Copasa, que vai
utilizá-la para atividades de
educação ambiental, que irão

Prefeitura de Varginha e Copasa assinam Acordo
de Cooperação para implantação de um projeto

de Educação Ambiental no Memorial do ET

beneficiar alunos das escolas
Públicas e bem como também
a população em geral.

De acordo com a Copasa, a
parceria com a Prefeitura não
inviabilizará a instalação de
um posto avançado da Polícia
Militar e da Guarda Civil
Municipal no Memorial,  con-
siderando que ajudarão a man-
ter a segurança do local

Ao referir-se à parceria, o
prefeito Antônio Silva desta-
cou a iniciativa da Copasa,
“que beneficiará  alunos das
escolas públicas de Varginha,
levando conhecimento através
de estudos e palestras, colabo-
rando com a formação de nos-
sos jovens”.

E o vice-prefeito Vérdi
Melo, assim se expressou:
“Gostei muito desta parceria,

que, além de colocar em des-
taque o caso ET, também
otimiza o espaço do Memorial
com ações voltadas para segu-
rança e educação ambiental”.

Passada a assinatura do
Acordo, a Copasa agora co-
meça a trabalhar no cronogra-
ma de ações.

Participaram da assinatura
o prefeito de Varginha Antô-

nio Silva, o vice-prefeito
Vérdi Melo, o secretário de
Meio Ambiente Joadylson
Ferreira,  o diretor de Opera-
ção Sul/Copasa Frederico
Lourenço Ferreira Delfino, o
superintendente de Operação
Sul da Copasa Marco Aurélio
Ribeiro e a gerente do Distri-
to Regional de Varginha, Inês
Massa de Souza de Deus.

O contrato para a retomada
da construção do Centro de
Iniciação ao Esporte - CIE foi
assinado na segunda-feira, 24/
06, pelo prefeito de Varginha
Antônio Silva, que há poucos
dias havia declarado publica-
mente que o Município assu-
miria a obra com recursos pró-
prios, já que o Governo Fede-
ral interrompeu os repasses e
a Empresa que executava a
obra não cumpriu o contrato.
Inicialmente foi investida a
quantia de R$ 915.564,68. O
prefeito Antonio Silva afirma
que o Município continuará
cobrando o Ministério do Es-
porte a continuidade dos re-
passes.

Para a conclusão dessa
nova etapa a Prefeitura de
Varginha vai investir R$
2.244.545,13. A empresa res-
ponsável é a Consill Constru-
tora Irmãos Lara Ltda vence-
dora da licitação e que tem
180 dias corridos para con-
cluir a construção.

Estrutura - O CIE vai
ocupar terreno de 2.500m² na
Av. Zoroastro Franco de Car-
valho, bairro Santa Maria, e
terá área construida de
1.600m². Entre os destaques
terá arquibancada com 177
lugares, área de administra-
ção, sala de professores/técni-
cos, vestiários, chuveiros, en-
fermaria, copa, depósito, aca-
demia, sanitário público, além
de quadras e estrutura para
diversos esportes.

Modalidades esportivas
As modalidades praticadas

serão as Olímpicas de atletis-
mo, basquete, boxe, handebol,
judô, lutas, tênis de mesa,
taekwondo, vôlei, esgrima, gi-
nástica rítmica, badminton e
levantamento de peso e mais
seis Paraolímpicas: esgrima
de cadeira de rodas, judô,

Prefeitura de Varginha
assume conclusão do

Centro de Iniciação ao Esporte

halterofilismo, tênis de mesa,
vôlei sentado e goalball e uma
Não-olímpica (futsal).

Atenção especial para o
esporte - O prefeito Antônio
Silva ressaltou que o Esporte
tem merecido atenção especi-
al da Administração Munici-
pal visando tanto o incentivo
para novos talentos como tam-
bém para a melhoria da quali-
dade de vida de toda a popu-
lação.

A Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer – SEMEL –
desenvolve constantes ativida-
des que atraem um crescente
número de participantes como
o ‘Desafio’ que encerrou mais
uma edição recentemente e
mobilizou mais de 300 parti-
cipantes, além do Varginha
Mais Saudável, Caminhadas e
outras ações do Projeto Aca-
demia de Rua.

“Varginha é pioneira em
várias frentes e o Esporte sem-
pre foi um dos carros-chefes
da Varginha. Por isso, honra-
mos nosso compromisso com
essa pasta tão importante para
a saúde física e psíquica da
nova população, merecedora
de todos esses projetos impor-
tantes e gratuitos”, salientou
o vice-prefeito Vérdi Lúcio
Melo.

Várias escolinhas também
são oferecidas gratuitamente.
A Prefeitura já abriu vagas
para a 1ª turma de futebol de
campo Feminino com aulas
às terças e quintas-feiras, às
18h30, no Campo da SEMEL,
no bairro São Geraldo. As in-
teressadas devem ter de 12 a
17 anos. Mais informações
pelo telefone 3690-2172.

atrasos nos repasses do Esta-
do e do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores (Ipsemg).

Há algum tempo, segun-
do professor Cleiton, o Hos-
pital Regional de Varginha
vem “administrando dívidas”,
sem, contudo, deixar de pres-
tar atendimento de qualidade.
Porém, com o agravamento
da crise financeira, alguns
programas importantes da
Instituição estão comprome-
tidos. A situação seria seme-
lhante em outros hospitais do
Estado, incluindo-se os que
serão tema da audiência.

Na última semana, a im-
prensa noticiou a demissão de
76 funcionários do Hospital,
em função de dívidas que
chegariam a R$ 60 milhões.
Professor Cleiton defende a
regularização dos repasses e
a discussão de alternativas
para que sejam mantidos to-
dos os atendimentos presta-
dos.

“É evidente que os gastos
com a Saúde prescindem de
otimização dos recursos com
o objetivo de atender o máxi-
mo de pessoas possível sem
que, contudo, se comprome-
ta a qualidade dos serviços
prestados à população, espe-
cialmente àqueles que não
possuem outras alternativas
ao Sistema Único de Saúde”,
justifica.

Convidados – O presi-
dente do Conselho Diretor do
Hospital Regional do Sul de
Minas, Frederico Nunes, as-
sim como o diretor do Hos-
pital, Luiz Fernando Bandei-
ra, já confirmaram presença
na audiência. Também são
aguardados representantes do
Governo de Minas.
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O Trio Chamego Bom e a dupla Luiz Lopes
& Pedro Jr com a banda Paixão Caipira agita-
ram milhares de pessoas na Festa Junina da
Estação na noite da quinta-feira (27/06). Com
a Estação Ferroviária de Varginha toda enfei-
tada com balões, bandeirinhas e estandartes
dos Santos Juninos, muita gente foi vestida a
caráter para se divertir ao som de forró e da
música sertaneja.

Teve ainda comidas e bebidas típicas fei-
tas nas barraquinhas comandadas pela Asso-
ciação Refazer Santa Rita de Cássia e pelos
vendedores ambulantes, além de um chopp
artesanal da cervejaria Du Beato. E não podia
falar a quadrilha! O Trio Chamego Bom pu-
xou o público que formou um grande baile.

A festa foi organizada pela Prefeitura de
Varginha, por meio da Fundação Cultural, e

Festa Junina reúne milhares de
pessoas na Estação Ferroviária

contou com o apoio da Guarda Civil Munici-
pal e da Polícia Militar.

O vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo presti-
giou o evento junto com a filha Victória. “Para
mim é gratificante ver milhares de varginhenses
se divertindo gratuitamente graças ao trabalho
que a gente vem desempenhando na Prefeitu-
ra. Parabéns às bandas e à equipe da Fundação
Cultural e da Guarda Municipal por organizar
uma festa bonita”, destaca o Vice-prefeito.

De acordo com o diretor Superintendente
da Fundação Cultural, Lindon Lopes, foi mui-
to bonito ver todo mundo se divertindo.

“Tivemos centenas de famílias e amigos
se reunindo nesta grande festa junina. Deu
gosto de ver o pessoal cantando junto com as
bandas e dançando ao ritmo das músicas”, ale-
gra-se Lindon Lopes.

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500
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