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O Governo de Minas
Gerais, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Regional, recebeu
nesta semana uma comi-
tiva holandesa para pros-
pecção de negócios, espe-
cialmente nas culturas de
banana, abacate e café.

Depois de visitar o Nor-
te do Estado, o grupo es-
teve aqui no Sul de Mi-
nas, na quinta e sexta-fei-
ra, dias 13 e 14. A convi-
te do subsecretário de De-

Grupo Holandês visita
Varginha e região para
definir investimentos

Ação é coordenada pelo Governo de Minas
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senvolvimento Regional,
Fernando Passalio de
Avelar, o diretor de negó-
cios da Cresça Mais,
Juliano Cornélio, compõe
o grupo de trabalho encar-
regado da agenda de com-
promissos da missão ho-
landesa na região.

Na manhã de quinta-
feira 13, em Nepomu-
ceno, a missão visitou
duas fazendas. À tarde,
em Varginha, houve um
“meeting” (reunião importan-

te, que atraia um número relati-
vamente grande de pessoas) de
negócios na Minasul (Co-
operativa dos Cafeiculto-
res da Zona de Varginha).

A agenda teve sequên-
cia na sede da Fundação
Procafé, onde foram apre-
sentadas as pesquisas e
tecnologias desenvolvi-
das e utilizadas na produ-
ção cafeeira.

Na sexta, dia 14 de ma-
nhã, em Paraguaçu, os
holandeses visitaram a

Comap (Cooperativa
Mista Agropecuária de
Paraguaçu), certificada
fair trade (uma alternativa ao
comércio convencional). Basea-
da na parceria entre produtores
e consumidores).

O almoço foi em uma
fazenda também certifi-
cada fair trade em
Varginha. Logo após vi-
sitaram a Fazenda Expe-
rimental do Procafé e o
Porto Seco Sul de Minas.

“Esta visita acontece

num momento importan-
te para a cafeicultura,
pois, o Sul de Minas é
rico pelos cafés especiais
e certificados com res-
ponsabilidade social, que
precisam ser reconheci-
dos ainda mais pela sua
qualidade e produtivida-
de”, avalia Cornélio.

Depois de cumprir
agenda no Sul de Minas,
Fernando Passalio e a
missão holandesa retor-
naram a Belo Horizonte.

Empresas e pessoas se
unem e doam mais de uma
tonelada de alimentos não
perecíveis para o Hospital
Regional do Sul de Minas,
em Varginha - Na última se-
mana, mais de uma tonela-
da de alimentos chegaram
ao Hospital Regional do
Sul de Minas doados por
empresas e grupos de pes-
soas, inclusive de outras
cidades da região.

Com as dificuldades fi-

Hospital Regional recebe mais de uma tonelada de alimentos
nanceiras enfrentadas pelo
Hospital, muitos tem se
mobilizado para ajudar, em
especial pessoas de Vargi-
nha e de Boa Esperança,
duas cidades atendidas pelo
Hospital, que estão colabo-
rando de alguma maneira.

A Cooperativa Minasul,
de Varginha, realizou uma
campanha de arrecadação
de alimentos com seus fun-
cionários e cooperados.

Eles divulgaram aos fun-

cionários que, a cada quilo
de alimento arrecadado, a
cooperativa dobraria a do-
ação. Com os 400 funcio-
nários da empresa foram ar-
recadados 600 kg de ali-
mentos e, cumprindo o
compromisso, a Cooperati-
va doou mais 600 kg.

Foram então 1.200 kg de
alimentos doados.

De acordo com o Conse-
lho de Administração e os
colaboradores do Hospital

Regional do Sul de Minas,
estes alimentos são de gran-
de importância para ajudar
a manter um mês do cardá-
pio do Hospital.

Quatro moradores de
Boa Esperança também se
mobilizaram e arrecadaram
doações de alimentos não
perecíveis, assim como o
grupo Doutores Reagir, e a
Padaria Eldorado, de Vargi-
nha, que se comprometeu
em enviar 100 pães todas as
segundas-feiras.

A doação chegou em ex-
celente hora, mas é impor-
tante destacar que o consu-
mo diário do Hospital é
muito grande. Só de arroz
são consumidos de 15 a 20
kg por dia. Leite são de 80
a 100 litros por dia e o con-
sumo aumenta no inverno.

É importante destacar

que toda ajuda é muito bem
vinda.

Para o Conselho de Ad-
ministração e colaborado-
res do Hospital é uma grata
satisfação perceber que a
comunidade se mobiliza e
entende a necessidade da
colaboração de todos, já
que a saúde enfrenta difi-
culdades históricas.

O Hospital Regional
atende com excelência di-
versos municípios e não
pode correr o risco de ter
este atendimento compro-
metido. O Conselho de Ad-
ministração e colaborado-
res do Hospital agradecem
imensamente a colaboração
de todos e informam que
quem quiser fazer doações
pode obter informações pe-
los telefones 3221.9870 e
3690.2800.
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Mais um domingo de festa para o futebol de base da cidade
de Varginha. No dia 9, os garotos até 15 anos da equipe de
futebol da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha
(SEMEL-VARGINHA) e a equipe da cidade de Piumhi, tive-
ram o prazer de entrar no Estádio Dilzon Melo e disputar a
final da Lidarp (Liga do Alto do Rio Pardo Sub15).

Levaram a melhor os atletas varginhenses que venceram a
partida por 2 x 0. Com gols de Breno Castelar e Pedro Wilmar,
a equipe de Varginha manteve a invencibilidade na competi-
ção e colocaram a medalha de primeiro lugar no peito.

“A competição da Lidarp possui um diferencial que é a par-
ticipação apenas de atletas nascidos ou residentes em cada
Município. O que força cada cidade a formar sua equipe, dan-
do oportunidade para os garotos”. O que para os técnicos
Wendel de Oliveira e José Lourenço, da equipe de Varginha, é
de suma importância para o fortalecimento do esporte.

Varginha, na fase de classificação venceu três partidas e
empatou duas. Venceu na semifinal, por 2 x 1 a equipe de Bate
Bola/Campestre, que acabou ficando na terceira colocação.

A equipe varginhense também disputa a competição na ca-
tegoria Sub-13. A equipe dos Mirins já fizeram duas partidas.
Tiveram um empate e uma vitória. Lideram a competição.

A categoria Sub-17 disputará a competição no segundo se-
mestre.

SUB-15 de futebol da
Semel-Varginha sagra-se
Campeão invicto da Liga

de Rio Pardo - SP

O conhecimento teórico visto nas aulas de ciências ganhou
aplicações práticas durante visitas realizadas por cerca de 80
alunos da Escola Estadual Gabriel Penha de Paiva à subestação
de energia da Cemig, em Varginha.

Durante as visitas realizadas nesta semana, os estudantes
tiveram a oportunidade de conhecer todo o processo de gera-
ção de energia e puderam ver de perto os equipamentos de
grande porte utilizados para a transformação e regulação  de
energia elétrica.

Além disso, foram orientados quanto às práticas adequadas
para soltar pipas, e os cuidados básicos para evitar acidentes
com a rede elétrica. O projeto também contribui com a
conscientização sobre a importância de preservar o meio am-
biente e o uso racional da energia elétrica.

Para a Agente de Processos Comerciais da Cemig, Maria
de Fátima Valias, conhecer mais sobre o meio ambiente e so-
bre todo o processo de geração de energia permitirá aos estu-
dantes desenvolver atitudes mais conscientes.

“Durante todo o ano, recebemos diversos estudantes nas
instalações da Cemig, e sempre procuramos transmitir infor-
mações que possam agregar conhecimento profissional e apren-
dizado específico para o uso correto da energia e a prevenção
de acidentes com a rede elétrica, contribuindo para a formação
de cidadãos alinhados aos objetivos do desenvolvimento sus-
tentável” – afirma Fátima Valias.

Os estudantes receberam da Empresa cartilhas e folders
educativos para que possam estender aos seus familiares os
conhecimentos adquiridos.

As visitas às instalações da Cemig podem ser agendadas
pelo telefone (35) 3068-4321.

recebe
estudantes

na Subestação de Varginha

Faltando exatamente um mês para terminar o pri-
meiro semestre letivo, a Secretaria Municipal de
Educação – SEDUC – informa que as férias serão
de 15 de julho a 4 de agosto.

Portanto, o segundo semestre vai começar no dia
5 de agosto e vai até 13 de dezembro.

Vale ressaltar que em outubro tem a semana do
Saco Cheio, do dia 14 ao dia 19.

Não haverá sábado letivo nos cinco meses res-
tantes de 2019.

A SEDUC ressalta que está comunicando publi-
camente essas datas para todos se programarem,
principalmente os familiares de crianças dos Cen-
tros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs.

Férias escolares
começam dia 15 de
julho nas Escolas e

Cemeis do Município
de Varginha

A posse aconteceu na tarde da sexta-feira (14/06). O prefei-
to Antônio Silva empossou os novos membros do Conselho
Deliberativo da Fundação Cultural de Varginha. Os conselhei-
ros terão mandato de dois anos e o desempenho das atribui-
ções ou funções é considerado serviço público relevante, ra-
zão pela qual não poderão receber remuneração, gratificações
e rendimentos de qualquer espécie.

O prefeito Antônio Silva iniciou a solenidade com um agra-
decimento pela disposição dos membros em participar do Con-
selho a fim de colaborar com a fiscalização e desenvolvimen-
to da área cultural de Varginha. Em seguida, passou a leitura
da ata de posse, que foi assinada por todos.

A Presidência será conduzida por Vânia Flores Paiva e a
Vice-presidência foi designada à Rosana Aparecida Carvalho.
Compõe ainda o Conselho, Helen Garcia de Almeida, Klinger
Sebastião Geovanini Carvalho e Lauro Cézar Santiago Sarto.

Para a presidente Vânia Flores, o papel da Fundação Cultu-
ral é essencial no desenvolvimento de ações que promovam a
arte e a cultura na cidade. “A necessidade de um Conselho
Deliberativo que possa apoiar essas ações e ao mesmo tempo
deliberá-las e fiscalizá-las é primordial para que o poder pú-
blico possa atuar com tranquilidade e com transparência para
a população varginhense”.

De acordo com o Decreto 3.549/2004, o Conselho Delibe-
rativo é órgão superior de deliberação e orientação da Funda-
ção Cultural de Varginha. Ele é composto por cinco membros:
dois membros representantes do poder Legislativo Municipal;
dois membros representantes do poder Executivo Municipal e
um membro representante da Comunidade Artística e Cultu-
ral do Município indicado em lista tríplice, que é definido pelo
Prefeito.

Após a cerimônia, o Prefeito foi presenteado pelo diretor
Superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, com
um quadro em óleo sobre tela da artista plástica Lusdivina
Doné.

Empossado o novo
Conselho Deliberativo
da Fundação Cultural

O Cine Rio Branco continua com sua solução em
‘branco’, isto é, sem solução... até quando!

Muito se falou e se intentou que o Município de
Varginha adquirisse o imóvel para definitivamente
manter aquele patrimônio tal qual.

O município de Varginha arcar com mais este ônus,
o da compra, mais a sua manutenção física e a sua
manutenção pelo uso no atendimento às suas finalida-
des, até então não conseguiu se viabilizar para tal em-
preendimento, até porque já tem o Theatro Capitólio -
também um patrimônio histórico.

Assim, enquanto não surge um empreendedor par-
ticular para adquirir o Cine Rio Branco, só com uma
‘ajudazinha grande’ de deputados e dos governos Es-
tadual e Federal...

Mudando deste para aquele...o Theatro Capitório.
O sistema de sonorização do Theatro Capitólio rece-
beu um reforço essa semana. A Prefeitura de Varginha,
por meio da Fundação Cultural, investiu na compra
de novos equipamentos para garantir a qualidade do
som durante as apresentações.

Foi comprado um microfone bastão Shure sem fio,
uma mesa Yamaha de 16 canais, uma caixa de som
JBL ativa de 1.000 watts, um multicabo de 28 vias
balanceado de 60 metros, além de três novos pedes-
tais girafa RMV.

De acordo com o diretor Superintendente da Fun-
dação Cultural, Lindon Lopes, os novos aparelhos já

eram um pedido antigo da
equipe do Theatro.

“Em 2020, vamos comprar
o restante dos equipamentos,
além de fazer a revitalização
dos ladrilhos do Foyer, do
Hall e de outras áreas inter-
nas de todo o Theatro. Este
ano, vamos concluir também
a reforma do escritório admi-
nistrativo. São melhorias ne-
cessárias para estruturar o
principal palco de atrações
culturais do Sul de Minas”,
destaca Lindon Lopes.

Todas as aquisições - dis-
se Lopes, foram com recurso
do Fundo Municipal de Pro-
teção ao Patrimônio Cultural.
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A Liga do Parlamento da Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Varginha, que está participando do Parlamento
Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se reuniu
dia 11 último, em sua primeira oficina do ano.

Em 2019 o tema do projeto, a ser trabalhado nas Escolas do
Legislativo do Estado, será Discriminação Étnico Racial. Em
Varginha, a Escola do Legislativo fez uma parceria com o Con-
selho Municipal de Promoção à Igualdade Racial – Compir –
para a realização de seis oficinas que abordam o tema.

“Achamos muito apropriada
essa parceria, porque buscamos
pessoas que têm propriedade
para falar sobre o assunto. São
pessoas engajadas na luta por
igualdade racial e conhecem
profundamente o tema em
questão. Desta forma, nossas
oficinas serão mais produtivas
e chegaremos com bastante co-
nhecimento para a Plenária
Estadual do Parlamento Jo-

vem”, disse o diretor da Escola do Legislativo da Câmara de
Varginha, Robson Almeida.

Além da abordagem teórica, a primeira oficina também con-
tou com atividades práticas. Foi trazida para o Plenário da
Câmara de Varginha uma roda de capoeira, que representou
bem a cultura negra através da dança e do esporte.

“Muito bom ver que a Câmara de Varginha é palco para
todas as manifestações. A Escola do Legislativo aborda com
os integrantes da Liga um assunto de extrema relevância. Com
certeza essas oficinas serão importantes para que os partici-
pantes aprendam mais sobre a cultura negra e, acima de tudo,
saiam conscientes da importância do respeito entre todos e da
promoção da igualdade racial”, disse o presidente da Câmara
de Varginha, vereador Dudu Ottoni, que esteve presente.

A Liga do Parlamento reúne estudantes das escolas públicas
e particulares de Varginha, que cursam o Ensino Médio. Após
trabalharem o tema em oficinas na Escola do Legislativo, os
integrantes levarão o tema para debate nas plenárias regional e
estadual.

Oficinas da Liga do
Parlamento

abordam
discriminação
Étnico Racial

Mutirão da Dengue - ações e serviço que vem sendo
realizado nos diversos bairros de Varginha pela Prefeitura
- Administração Antonio Silva / Vérdi Melo - no realiza-
do na quarta-feira, 12, no bairro Padre Vitor, o Mutirão da
Dengue teve um saldo positivo, com o recolhimento de
15 caminhões lotados de materiais inservíveis, mais 30
pneus que os moradores deixaram nas calçadas.

Lembre-se:
" Bairro limpo é sinônimo de Bairro saudável..."
" O lixo que você joga nas ruas, acaba voltando pra sua

casa, em forma de doenças".

No bairro Pe. Vítor
são 15 caminhões de
materiais inservíveis

“Os números do Governo
de Minas, todos já conhecem.
Passamos por uma grave cri-
se financeira com déficit fis-
cal previsto para este ano de
R$ 15 bilhões. Por isso, vou
focar minha apresentação nas
ações que a Seplag já realizou
no primeiro quadrimestre de
2019 e nas perspectivas que
desenhamos como alternati-
vas ao momento por que pas-
sa Minas Gerais”.

Dessa forma, o titular da
Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag),
Otto Levy, acompanhado da
Secretária-adjunta, Luísa
Barreto, abriu sua apresenta-
ção aos deputados, no tercei-
ro dia do “Assembleia Fisca-
liza”, que está ouvindo, até 19/
6, todos os gestores do Gover-
no de Minas.

O Secretário apresentou o
Relatório Gerencial da pasta
sobre as principais entregas,
com ênfase para as demandas
das Comissões Legislativas e
os planejamentos em curso,
como o lançamento do “Alô
Minas”. O programa vem
como um complemento ao
Minas Comunica II, que leva
sinal de telefonia celular com
tecnologia 3G para distritos
mineiros. O novo programa
visa beneficiar, principalmen-
te, as comunidades rurais.

Além de apresentar todas as
ações que estão em curso,
como o Transforma Minas –
Programa de Gestão de Pes-
soas por Mérito e Competên-
cias que já lançou 117 vagas
com mais de 5 mil inscrições
e mais de um milhão de aces-
sos ao site, projetando-se
como uma nova forma de se-
lecionar e desenvolver talen-
tos para posições estratégicas
no Governo de Minas, Otto
Levy deixou claro que busca
“cada centavo de economia”
para tentar reverter a situação
crítica do Estado.

Questionado por vários de-
putados sobre concursos pú-
blicos já realizados, Otto Levy
explicou que o Estado, no que
tange ao número de servido-
res, está acima dos limites per-
mitidos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF) – 74%
de comprometimento das des-
pesas com pessoal contra 60%
definidos pela legislação. Por
isso, serão nomeados profis-
sionais de concursos que es-
tão prestes a perder a valida-
de, no caso de vacância de
cargos.

“Serão priorizados concur-
sos nas áreas de Saúde, Edu-
cação e Segurança Pública,
sempre respeitando os limites
da LRF”, pontuou.

Da mesma forma, o Secre-
tário disse que não estão pre-
vistos reajustes salariais, mas
salientou que a adesão do Es-
tado ao Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF) do Governo
Federal poderá permitir a cor-

SEPLAG
Secretário divulga
números e ações

Na Assembleia
Otto Levy ressalta

importância de adesão
ao plano de

Recuperação Fiscalfo
to

: D
ou

gl
as

 M
ag

no

reção anual dos salários de
acordo com o índice da infla-
ção.

Por conta disso, também
explicou que o Governo acre-
dita que tenha direito a rece-
ber recursos referentes à Lei
Kandir, que desonera empre-
sas exportadoras de produtos
semielaborados do pagamen-
to do ICMS, mas que, como a
busca de solução para essa
demanda leva tempo, o foco
está na discussão, junto aos
deputados, do RRF (adesão do
Estado ao Regime de Recupe-
ração Fiscal).

Otto Levy relatou a
vinculação das receitas com as
despesas, no que tange ao or-
çamento, pois, somente 40%
da arrecadação do ICMS é de
livre utilização pelo Governo.
Os 60% restantes são despe-
sas vinculadas, sobretudo pela
União. Na avaliação do titu-
lar da Seplag, quando se vin-
cula uma receita com gastos
já fixados, a margem de solu-
ção de problemas financeiros,
como os que ocorrem hoje em
Minas, fica inviável.

Regularização de salários
Também questionado sobre

a regularização do pagamen-
to dos salários dos servidores
públicos, Otto Levy afirmou
que não há prazo para que o
benefício volte a ser integral,
no quinto dia útil de cada mês.
“Por isso não podemos inchar
a máquina, pois, não temos
recursos para pagar”, ressal-
tou.

Sobre a Saúde, o Secretá-
rio explicou a origem da crise
atual e disse, também, que é
necessário definir quem rece-
be ou não, da lista dos credo-
res, já que não é possível pa-
gar tudo, no momento.

“Em janeiro de 2017, as
despesas líquidas a pagar na
área eram de R$ 4 milhões e,
ao final de 2018, pularam para
R$ 3,5 bilhões. O Estado re-
conhece a dívida, mas não tem
recursos para pagar, mesmo
que os valores a serem pagos
tenham sido orçados”.

Ainda assim, garantiu que
não está ocorrendo contingen-
ciamento no orçamento da
Saúde e nem da Educação.

Sobre as devoluções de
empregados da MGS pelo
Governo de Minas, o Secretá-
rio esclareceu que, como o
Estado está em dificuldade fi-
nanceira e não há perspectivas
de ampliar as receitas estadu-
ais, é preciso fazer cortes no
custeio.

“As reduções previstas de
gastos nas Secretarias e órgãos
são, em média, de 30%. Cor-
tamos 20% no contrato com a
MGS”, disse, completando
que a empresa MGS precisa
buscar novos clientes em pre-
feituras, Legislativo e Judici-
ário.
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A proposta de estabelecer
uma nova metodologia, base-
ada em critérios de avaliação
técnica, mediante edital públi-
co, para a destinação de emen-
das parlamentares, recebeu
muitos elogios e algumas su-
gestões de aprimoramento dos
participantes da audiência pú-
blica realizada, nesta sexta-
feira (14/6/19), pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG).

A iniciativa partiu do vice-
líder do Governo, deputado
Guilherme da Cunha (Novo),
em parceria com o deputado
federal Thiago Mitraud, do
mesmo partido. O objetivo é
descentralizar a destinação
dos recursos, atendendo, prio-
ritariamente, os municípios
mais necessitados e as deman-
das mais urgentes, a partir de
análise feita por uma equipe
técnica.

“Não é nossa intenção for-
çar os demais parlamentares a
adotarem o mesmo modelo. O
que desejamos é mostrar que
é possível fazer de outra for-
ma e dar oportunidade a todos,
priorizando os problemas
mais graves”, destacou Gui-
lherme da Cunha.

Tanto ele quanto o seu par-
ceiro no projeto, Thiago Mi-
traud, entendem que são os
prefeitos, junto com a popu-
lação e as organizações soci-
ais que atuam nas comunida-
des, os mais capacitados para
indicar as prioridades dos
municípios.

Mitraud ressaltou que a
justificativa para a existência
de emendas parlamentares é o
fato de os deputados conhece-
rem melhor suas regiões e as
demandas mais urgentes.

"Mas não dá para todos os
municípios serem representa-
dos na Assembleia e no Con-
gresso. A ideia é ampliar e es-
tender a municípios que não
têm representação a possibi-
lidade de também verem suas
demandas atendidas”, pon-
tuou. “É uma forma  mais de-
mocrática e justa”, acrescen-
tou Mitraud.

Os dois parlamentares pu-
blicaram no site Liberta Mi-
nas, criado por ambos, um
edital público, por meio do
qual prefeitos de Minas Gerais
poderão submeter projetos
com as principais demandas

Critério técnico para
emendas parlamentares

Nova metodologia foi debatida em audiência da Comissão de
Constituição e Justiça e recebeu sugestões de aprimoramento
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Reunião contou com a
presença de

representantes do
Executivo estadual e da
Associação Mineira de

Municípios.

de seus municípios, indican-
do ainda como solucioná-las,
quanto custará e quantos cida-
dãos serão beneficiados.

Associação de Municípios
sugere alterações

Entre as sugestões apre-
sentadas na reunião destaca-
se a proposta do consultor ju-
rídico da Associação Mineira
de Municípios (AMM), We-
derson Siqueira, que louvou a
iniciativa, mas propôs que os
prazos sejam menos rígidos,
de forma a facilitar a partici-
pação das cidades menores.
Muitos desses municípios,
disse, têm deficiência de
infraestrutura e, consequente-
mente, mais dificuldades e
menor capacitação técnica
para apresentar suas reivindi-
cações por meio eletrônico.

O representante da AMM
citou como exemplo a propos-
ta de acordo feita pelo Gover-
no do Estado para a quitação
de repasses devidos às prefei-
turas. Segundo ele, mais de
200 municípios ainda não ade-
riram ao acordo por dificulda-
de estrutural não só na apre-
sentação de projetos, mas tam-
bém na prestação de contas.

Por isso, ele sugeriu que,
em vez de fixar prazos, o
edital proponha um credencia-
mento de projetos que perma-
neça aberto ao longo do ano.

O subsecretário de Obras
e Infraestrutura da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e
Mobilidade, Bruno Longo-
bucco, também propôs incluir
os consórcios públicos entre
os propositores.

Ele ainda observou que
deve ser retirada da análise
técnica a determinação de que
cidades com pendências de
prestação de contas não pos-
sam ser incluídas. Isso porque,
no seu entender, mais de 700
cidades do Estado apresentam
algum tipo de pendência, mui-
tas por falta de capacitação
técnica.

 “Receio que isso possa
prejudicar a proposta. Tam-
bém é difícil levantar todas as
pendências em todas as secre-
tarias municipais”, ponderou.

O subsecretário de Coor-
denação e Gestão Institucional

da Secretaria de Governo,
Raoni Rocha, ao destacar o
momento oportuno em que se
dá esse tipo de discussão, lem-
brou que, em Minas, o proces-
so de alocação de emendas
passou a ser impositivo e que
uma série de debates tem sido
feita na Assembleia sobre o
assunto.

Saúde tem previsão de R$
250 milhões em emendas

Rafael Nogueira, subsecre-
tário de Inovação e Logística
da Secretaria de Estado de
Saúde, explicou que, por obri-
gação legal, 50% das emendas
parlamentares devem ser des-
tinadas à saúde. Esse ano, re-
latou, há uma previsão de R$
250 milhões, “uma cifra con-
siderável”. Por isso, ele enten-
de que tem que haver algum
tipo de política que norteie a
destinação desses recursos.

“Precisamos criar meca-
nismos que possibilitem deci-
sões mais justas, elencando,
por exemplo, os hospitais
mais produtivos e eficientes e
os programas mais urgentes”,
salientou.

Deputados defendem novo
mecanismo para definir
emendas parlamentares

Secretário de Estado ad-
junto de Segurança Pública,
Alexandre Silva, abordou a
“transparência e profissiona-
lismo do Estado”, enquanto a
representante da pasta de Edu-
cação, Camila Barbosa Neves,
também enalteceu o pioneiris-
mo da proposta, com o foco
em políticas públicas impor-
tantes.

Por sua vez, o diretor da
Agência Reguladora de Servi-
ços de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sani-
tário do Estado (Arsae-
MG), Antonio Claret de
Oliveira Júnior, criticou
quem faz das emendas par-
lamentares um instrumento
para compra de votos, usan-
do dinheiro público para
manter sua posição, com
fins clientelistas.

“Estamos assistindo a
uma verdadeira revolução
política”, disse.

O governador Romeu Zema e o secretário
de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,
Marco Aurélio Barcelos, lançaram dia 31/5, o
Programa de Concessões Rodoviárias. A ex-
pectativa é atrair investimentos da ordem de
R$ 7 bilhões em sete lotes de rodovias estadu-
ais, além de gerar mais de 9.500 empregos,
entre diretos e indiretos, impulsionando o de-
senvolvimento regional no Estado.

Com 2.500 quilômetros de extensão, o pa-
cote envolve concessões que vão durar de 25
a 30 anos. Serão diretamente beneficiados mais
de 100 municípios, que representam cerca de
30% do PIB de Minas Gerais.

“A infraestrutura é essencial para o desen-
volvimento econômico, e um Estado na situa-
ção financeira de Minas não tem condições
mínimas de fazer novos investimentos. Esse
nosso programa de concessões vem ao encon-
tro dessa realidade, nós temos de ser realistas
e fazermos aquilo que é viável para o Estado”,
afirmou o Governador Romeu Zema.

Zema pontuou que o objetivo do programa
é retomar o desenvolvimento econômico em
Minas com a atração de novos investimentos.
“Nós temos que lembrar que temos de
equacionar esse gargalo da infraestrutura, que
hoje é um impeditivo ao desenvolvimento.
Com rodovias melhores, algumas delas
duplicadas, mais seguras, com toda a certeza,
acaba sendo um atrativo para mais investimen-
tos. O projeto é um marco para nós. É o maior
programa de concessões que Minas Gerais já
teve, provavelmente um dos maiores do Bra-
sil, e isso está dentro do nosso projeto de atra-
ir novos investimentos”, disse o Governador.

O secretário de Infraestrutura e Mobilida-
de, Marco Aurélio Barcelos, ressaltou o em-
penho do Governo para conseguir resultados
que impactem diretamente na vida das pesso-
as. “É uma encomenda que o Governador nos
havia feito quanto à utilização da criatividade
para vencer as adversidades. Pretendemos tor-
nar esse programa referência nas melhores prá-
ticas regulatórias, na execução e no acompa-
nhamento dos contratos. Queremos estabele-
cer um novo marco regulatório para que nos-
sos contratos entreguem aos usuários os ser-
viços que são previstos. Queremos ser refe-
rência nisso”, explicou.

Ainda segundo Barcelos, os resultados com
a implementação do programa serão muitos.
“O Estado gasta valores enormes na manuten-
ção das rodovias, mas gastos que não envol-
vem investimentos. As concessões vão permi-
tir a um só tempo a preservação, manutenção,
com desenho mais moderno, para garantir a
diminuição de acidentes, o atendimento aos
usuários, e novos investimentos. Um exemplo
é a implementação de acostamentos, que a
maioria das estradas não contempla, e é uma
melhoria na segurança”, justificou.

Lotes
O subsecretário de Regulação de Transpor-

tes, Diogo Prosdocimi, apresentou os sete lo-
tes alvos desta primeira etapa do programa,
que inclui cidades históricas e com grande flu-
xo de turistas. “A perspectiva é que a gente
consiga fazer o lançamento destes lotes ao lon-
go do Governo, começando já no final deste
ano. A meta é que tenhamos um edital por tri-
mestre, tão logo os estudos sejam realizados”,
acrescentou.

Já no terceiro trimestre deste ano, está pre-
vista a retomada da licitação do lote composto
pela MG-424 - entre a MG-010 e a entrada de

Governo de Minas Gerais lança novo
programa de concessões de Rodovias

Com 2.500
quilômetros de

extensão
expectativa é

gerar R$ 7
bilhões em

investimentos e
9.500 empregos

Sete Lagoas, com 51 quilômetros de extensão.
A licitação do trecho chegou a ser lançada em
2018, mas, foi suspensa ainda no Governo an-
terior. A requalificação da MG-424 é uma for-
ma de atrair novos investimentos para diver-
sos municípios da área central do Estado, além
de possibilitar acesso mais rápido ao Aeropor-
to de Confins. Dentre outras intervenções, a
licitação contemplará a construção dos contor-
nos de Matozinhos e Prudente de Morais, ci-
dades severamente afetadas pelo volume de
carretas e veículos pesados que trafegam na
região.

Ainda em 2019, no último trimestre, have-
rá o lançamento de edital do lote Triângulo
Mineiro, que compreenderá rodovias das ci-
dades de Araxá, Uberlândia e Uberaba (BR-
452, BR-462, MG-190, LMG-798), em um to-
tal de 488,5 quilômetros de extensão.

Contemplam o programa, a partir do próxi-
mo ano, os lotes de Pouso Alegre-Itajubá (423,6
quilômetros de extensão), Varginha-Furnas
(434,5 quilômetros), São João del-Rei (376,7
quilômetros), Itapecerica-Lagoa da Prata
(496,9 quilômetros) e Ouro Preto (242,4 qui-
lômetros).

Melhorias
O Programa de Concessões Rodoviárias

pressupõe, além dos investimentos constantes
em manutenção e restauração dos trechos, a
pavimentação e implantação de acostamentos
em aproximadamente 75% das rodovias con-
sideradas, que hoje sequer contam com esse
item de segurança; investimentos na solução
de passivos ambientais; duplicações e a expan-
são da plataforma das estradas para 7 metros
de largura, medida que hoje não é padronizada
no Estado.

Os contratos também vão incluir a garantia
de preservação da faixa de domínio das rodo-
vias e a implantação de serviços aos usuários,
como atendimento a acidentes e incidentes,
recolhimento de animais, sistema de pesagem
e inspeção rodoviária constante, o que também
não é feito atualmente nos trechos. Todas es-
sas exigências buscam contribuir para a dimi-
nuição dos custos de transportes e redução de
acidentes, beneficiando diretamente milhares
de usuários da via.

Rodovias em MG
Minas Gerais possui a maior malha rodovi-

ária do Brasil, equivalente a 16% de toda a
malha de estradas existente no País. No Esta-
do, são 273 mil quilômetros de estradas, sen-
do 8.881 quilômetros de rodovias federais,
25.933 quilômetros estaduais – sob gerencia-
mento do Departamento de Edificações e Es-
tradas de Rodagem (DEER/MG) – e 238.191
quilômetros de vias municipais.

Atualmente, existem em Minas Gerais duas
concessões rodoviárias estaduais vigentes, a da
MG-050, com 371 quilômetros de extensão, e
a da BR-135, com total de 364 quilômetros
concedidos.
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Buiú do Ônibus – PODEMOS
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao che-

fe do Departamento Municipal
de Transporte e Trânsito, para
que seja realizada a sinalização
adequada (pintura, pontos de ôni-
bus, mão única ou estacionamen-
to em apenas em um lado da via) em toda a extensão da Rua
Eutêmio Tavares, próximo aos números 450/480, no Parque
São José e na Rua Cel. João Urbano, no centro de Varginha.

* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos e à empresa responsável pelas reformas ur-
banas para que sejam construidas com urgência rampas de aces-
sibilidade em frente ao Ponto Central e ao semáforo na Praça
Getúlio Vargas.

Carlos Costa – PMDB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito, ao co-

mandante do 24° Batalhão da
Polícia Militar instalado em
Varginha e ao diretor da Guar-
da Civil Municipal de

Varginha, a realização de blitz na Praça São Charbel, nos horá-
rios de pico de movimento de trânsito.

Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Admi-

nistração as seguintes informações: Quando será encaminha-
do o Projeto de Lei que traz alterações no Art. 125 da Lei nº
2.673/95, que irá fazer a regulamentação da LIDAP, que exis-
tia em nosso Município, porém, por um erro “técnico” que al-
terou o Inciso VII do referido artigo, foi extinto do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Varginha. Como está
o andamento do referido Projeto de Lei? Como fica a situação
dos Funcionários Públicos Municipais que foram privados da
LIDAP, desde 2017 até hoje?

Carlúcio Mecânico - SD
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito que

tome as providências necessá-
rias para a realização das se-
guintes melhorias no bairro
Damasco: operação tapa bura-
co na Avenida Padre Bruno;
limpeza, capina e operação
tapa buraco na Rua Dr.
Spartaco Pompeu.

Delegado Celso Ávila
Prado - PSB
Projeto de Lei:
* Apresentou o Projeto de

Lei nº 27/2019 que dispõe
sobre denominação de
logradouro público.

Cláudio Abreu - PTB
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito a lim-

peza, manutenção e recoloca-
ção da placa de inauguração/
identificação da Praça locali-
zada ao final da Alameda do
Café, no bairro Vale dos Ipês.

* Solicitou ao Prefeito e à se-
cretária municipal de Educa-

ção, Rosana Aparecida Carvalho, para estudo da possibilidade
de ser implantado nas escolas municipais o projeto desenvol-
vido na cidade de Maxaranguape, Rio Grande do Norte, co-
nhecido como Diário de Elogios.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito que

determine aos setores compe-
tentes da Administração ur-
gentes estudos técnicos para
dotar a estrada vicinal de aces-
so de Varginha à Rodovia BR-
381 – Rodovia Fernão Dias –
via Distrito da Flora, municí-

pio de Três Corações, de toda infraestrutura rodoviária que se
faça necessária.

Pastor Fausto - PR
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Planeja-

mento Urbano e ao responsável pelo Setor de Fiscalização so-

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
licitando as seguintes informa-
ções referentes à colocação de
mesas nos passeios por parte
dos proprietários de bares e
restaurantes: Qual é a legisla-
ção pertinente referente à co-
locação de mesas no passeio?
O Executivo tem ciência de que alguns estabelecimentos estão
colocando mesas no passeio dificultando a passagem dos pe-
destres? Como funcionam as sanções para quem descumprir a
legislação? Como é o procedimento de fiscalização? Há fisca-
lização nos finais de semana?

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e ao

secretário municipal de Obras
e Serviços Urbanos, Luiz
Roberto Pinto, e ao responsá-
vel pelo Departamento Muni-
cipal de Transporte e Trânsito
para que seja realizada sinali-
zação adequada em toda extensão da Avenida dos Tachos.

Joãozinho Enfermeiro -
PSC

Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao

Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de
Varginha – Inprev – a realiza-
ção de estudo de viabilidade
de ampliação da cobertura dos
beneficiários do tíquete-ali-
mentação, para aumentar-se público-alvo do artigo 3º da Lei
Municipal n. 3.585/2001, com redação dada pela Lei Munici-
pal n. 5.706/2013.

* Solicitou ao Prefeito a implantação de cobertura em um
ponto de ônibus localizado na praça existente na Rua Dalyse
Bueno Niemeyer, no bairro Santa Maria.

Dr. Alencar Faleiros - PSDB
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito, ao

Diretor-presidente do Institu-
to de Previdência dos Servido-
res Públicos do Município de
Varginha – Inprev - Edson
Crepaldi Retori, solicitando as
seguintes informações: Qual a
média de idade de aposenta-
doria, masculina e feminina, dos servidores públicos em
Varginha? Qual a porcentagem de gasto com servidores ativos
e inativos?

Na Secretaria Municipal de Educação, qual o gasto com as
professoras e com os professores ativos, separadamente? Qual
a porcentagem de mulheres no serviço público geral e na Se-
cretaria Municipal de Educação? Qual a média do valor da
aposentadoria de mulheres e homens?

Qual porcentagem do orçamento é gasta com aposentadoria
no Município? Como será a proporção entre ativos e inativos
nos próximos cinco, dez, quinze e vinte anos?

Como o Município posiciona-se em relação a fazer uma re-
forma da previdência nacional, abrangendo Estados e Municí-
pios, uma vez que são mais de dois mil entes federativos, com
uma diversidade imensa de sistemas previdenciários?

O Município está em contato com deputados Estaduais e, prin-
cipalmente, Federais, para defender qual posição?

O Município concorda que, se o Estado de Minas conseguir
equacionar sua Previdência, sobraria recursos para quitar a
imensa dívida que tem com Varginha?

O Município concorda que as receitas são voláteis e cíclicas,
mas, a despesa com servidores ativos e inativos é fixa e haverá
um problema terrível se o gasto com  inativos aumentar além
de um patamar justo?

E que não haverá, como já quase não há, recursos para inves-
timentos, que é o que aumenta o nível de bem-estar e que tam-
bém não serão possíveis concessões de incentivos para atrair
novas indústrias e  negócios, que são os grandes geradores de
empregos e, portanto, causadores de bem-estar, pois, os cida-
dãos não terão dignidade econômica, que dá autonomia às fa-
mílias, propiciando a cada uma delas a busca da felicidade?

Leonardo Ciacci - PP
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito, à Secre-

taria Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos e ao Departamen-
to Municipal de Transporte e
Trânsito para que sejam realiza-
das melhorias na sinalização ho-
rizontal em toda extensão do bair-

ro Pinheiros.
* Solicitou ao Prefeito estudos e providên-

cias cabíveis para doação de área de terreno
à empresa Jofadel Produtos Veterinários para
ampliação de suas atividades.

Marquinho da Cooperativa - PRB
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito a implantação

da Coleta Seletiva nas escolas do Mu-
nicípio.

* Solicitou ao Prefeito, através da
Secretaria competente, para que seja
instalada uma rede de tratamento de esgoto e operação tapa
buracos em toda extensão da Comunidade Juriti.

Zacarias Piva - PP
Requerimentos:
* Solicitou ao Prefeito e, se-

paradamente, à Secretária Mu-
nicipal da Educação, as se-
guintes informações sobre a
educação em Varginha: Há
quantos professores concursa-
dos e quantos contratados na rede pública Municipal de Ensi-
no atualmente? Quais procedimentos são utilizados para as
contratações? Pretende o Executivo realizar novos concursos
para professores? Se afirmativo, em quais áreas e níveis de
escolaridade?

* Solicitou ao Prefeito, ao secretário de Obras e Serviços Ur-
banos e ao chefe do Departamento Municipal de Transporte e
Trânsito as seguintes informações a respeito das vagas de esta-
cionamento nas vias públicas, destinada aos idosos: A quanti-
dade de vagas destinadas aos idosos cumpre o que determina o
art. 41 da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso? Tratando-se
de vagas de estacionamento na área central do Município, onde
o estacionamento é regulamentado, quantas vagas no total são
reservadas aos idosos?

Zilda da Silva - PSDB
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao

Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a realiza-
ção de capina e limpeza nos
bairros Centenário, Jardim Da-
masco, Vale das Palmeiras, nas
calçadas da Avenida Almirante Barroso e na Avenida Doutor
José da Frota Vasconcelos, no bairro Industrial JK, nas proxi-
midades do imóvel de número 100.

* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos a implantação de Academia de Rua na Praça
Antônio Pernambuco Chaves, no bairro Jardim Zinoca.

Zué do Esporte – PODE-
MOS

Indicações:
* Solicitou ao Prefeito a ins-

talação de abrigo no principal
ponto de ônibus da Estrada
rural 040, entre Varginha e o
distrito da Flora, próximo ao
Bar da Cerâmica, no quilôme-
tro 4.

* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, através do chefe do Departamento Munici-
pal de Transporte e Trânsito a instalação de placas de “PROI-
BIDO PARAR e ESTACIONAR” na Avenida Francisco
Ferreira de Carvalho, na direção à Avenida Rio São Francisco,
no bairro Imaculada Conceição.

Informe-se sobre todas as ações
dos vereadores e os eventos da

Câmara Municipal
de Varginha:

www.camaravarginha.mg.gov.br

Leitor,
Saiba mais sobre os trabalhos
realizados no Legislativo de
Varginha.
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Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos
operacionais e contar com um aliado na jornada de cres-
cimento do seu negócio. Assessoria de TI. Seu desafio é
crescer de forma sustentável? Gerenciamos a rede de
computadores da sua empresa. Hospedagem de Sites -
Soluções completas para você focar no que interessa, o
seu site. Planos a preços Especiais Linux ou Windows.
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Vice prefeito e Vereadores presentes na
inauguração da Agência Sicoob-Sion

Região com cerca de 40 mil moradores cobrava a
instalação de uma Agência Bancária há tempos

O vice-prefeito Vérdi Melo participou na
quinta-feira, 13, de manhã, da solenidade  de
inauguração na nova Agência de crédito do
Sicoob Credivar, em Varginha, agora na Ave-
nida Dom Oton Mota, no bairro Santana. Na
oportunidade Vérdi cumprimentou a direção
da Credivar por expandir seus caminhos es-
tando ao lado do produtor rural, buscando o
seu crescimento e o sucesso de seus clientes.
"Parabenizo a equipe da Credivar pelo empre-
endedorismo e pela escolha de uma das regi-
ões mais importantes de nossa cidade", disse
Vérdi. A nova agência atenderá a um público
estimado de 40 mil pessoas daquela região.

O presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Dudu Ottoni, e os verea-
dores Carlúcio Mecânico, Leonardo Ciacci,
Zacarias Piva e Zilda Silva também participa-
ram da cerimônia de inauguração da primeira
agência bancária instalada no bairro Sion.

Também estavam presentes representantes
da Diretoria do Sicoob Credivar - presidente
José Pedro Garcia Reis, funcionários que atu-
arão na agência, o comandante do 24º Bata-
lhão da Polícia Militar de Minas Gerais, te-
nente-coronel Marcos Serpa e outras autori-
dades.

Em nome da Câmara, o Presidente Dudu
Ottoni agradeceu à diretoria pelo investimen-
to feito no Município e, também, pelas ações
sociais que realiza. “Temos orgulho do Sicoob

Credivar ser uma empresa de Varginha, que
valoriza nosso povo e realiza um trabalho so-
cial exemplar, sendo um grande parceiro do
Poder Público em atividades assistenciais, aju-
dando quem mais precisa. Parabéns pelo
empreendedorismo e também por esse olhar
caridoso com os mais necessitados. Também
parabenizamos por terem escolhido essa im-
portante região de nossa cidade, que é maior
do que muitos municípios do Sul de Minas, com
uma população estimada de cerca de 40 mil
moradores e que estava precisando de uma
agência bancária há muito tempo”, disse Ottoni.

Na atual legislatura os vereadores Carlúcio
Mecânico e Joãozinho Enfermeiro já cobraram
oficialmente das autoridades competentes a
instalação de uma agência bancária naquela re-
gião. De acordo com seus pedidos, que têm sido
feitos desde 2017, a instalação deste tipo de
estabelecimento na região do Sion vai ajudar a
desafogar o trânsito na região central e benefi-
ciar a vida dos milhares de moradores que não
precisarão ir até o centro da cidade apenas para
serem atendidos.

Além de Varginha, o Sicoob Credivar está
presente em mais 17 municípios do Sul de
Minas.

A prefeituras de Varginha, por meio da Divisão de Transportes, comuni-
ca aos usuários do Transporte Coletivo Urbano que utilizam do cartão
Integração da Autotrans,  que peguem o transporte sentido bairro no ponto
Central, na Praça Getúlio Vargas, ou em qualquer outro ponto que faça
parte do itinerário do ônibus, sempre sentido  bairro.

Se o passageiro desejar ir para o bairro, mas entrar no carro que está
vindo  sentido centro, ao chegar no ponto Central ela terá de pagar nova
passagem para voltar ao bairro.

No caso de um vídeo que circula pelas redes sociais, onde a senhora
quer ir para o bairro Carvalhos, mas quer embarcar no ponto em frente ao
Cine Rio Branco, ela deveria ter procurado um ponto do itinerário da linha.

No caso específico, do outro lado da avenida Rio Branco, em frente ao
antigo Cine Rex, ela poderia ter embarcado sem nenhum prejuízo. Caso
ela entrasse no ônibus como pretendia, ao chegar no ponto Central ela teria
de pagar outra passagem para retornar ao bairro.
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