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Varginha e Copasa
assinam Acordo de
Cooperação para
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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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MENDES, MMª. JUÍZA DE DIREITO da 3ª Vara Cível da Comarca de Varginha, do Estado de Minas Gerais, na forma da lei etc., FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo processam-se os termos dos autos supramencionados, no qual a parte 
autora apresentou resumo da inicial, com o seguinte  uma tecnologia própria pileno, -
cando-se   como todas sou pela transformação de socie

nima em sociedade limitada em 06 de outubro de 2017. 2. A Recuperanda sempre se destacou pelo alto valor agregado que consegue posição de destaque quando se trata de filmes e sacos de polietileno e polipropi randa 
consolidou nos segmentos em que atua, decorre, em boa parte, do estreito e duradouro relacionamento mantido junto aos seus clientes, dos altos padrões de qualidade adotados da utilização ncia da Recuperanda, com mais de 62 (ses

cos culminou com a confiança   no mercado nacional e internaci o 
  micas no cenários brasileiro e mundial. Tanto assim que 

  atividades, aos seus empregados e aos seus credores. 6. A Electro Plastic conta com cerca de 300 colaborado  
 ontudo, presa no ano de 2016 foi obrigada a fazer 

estava instalada sua planta  a de toda a estrutura fabril e demais atividades para planta industrial localizada em 
disso, a Recuperanda amargou enormes prejuízos com a   ros significativos 
para   funci  necessidade d
perda de know how interno; a  custos com a desmontagem, montagem e configu  custo c  

  am o da capacidade produtiva e de armazenamento. 10. Vale ressaltar ainda que a 
apenas por seus  aproximadamente cerca de 400 empregados celetis   recebido importantes aportes que foram 

 mico. 12. A Electro Plastic realizou massivos investimentos em pessoal, estrutura, tecnologia de trabalho, sistemas e processos de trabalho, treinamento  
 rente. 14. Um dos principais  e a consequente 

  em  planta. 16 - tos narrados a Requerente tem a 
 afetar de forma definitiva a solidez de suas atividades. 17. Nessa esteira, a Requer   imple

operacional, com a finalidade de  desse projeto, a   este 
processo de crise, a Requerente vem demonstrando a preoc  manu  a do mercado. 19. Contudo, conside
Requerente, foi compelida a ajuizar o presente pedido com a expectativa de reestrutu  explorar regularmente seus ativos, diante de atos constritivos praticados por um de seus xar de ser, a Requerente segue confiante de que tal 
pedido consiste em mais um passo bem-sucedido para sua integral reestrutu . Por fim, resta salientar 

    
mica vivida  influenciou de maneira a regular  excluindo a Recuperanda, o que acarretou em diversas medidas para 

tentativa de contornar tal si    
financeira co ou a decair,   rais. Apesar da cidade de Varginha ser um polo fabril a da 
planta para Varginha trouxe muitos gastos elevados, cerca de R$  de encomen

 -   ainda a compra de a foram cruciais 
o das vendas (aumento de 14,6% em 2016) devido ao incremento do custo do frete no - - SP, assim 

o para preservar margem. Como resultado, as vendas apresentaram queda acentuada, sen    2015) e 
0,8% em 2017 (frente a 2016), impactando diretamente na rentabilidade da  desenvolvimento e crescimento da operacionalidade da Recuperanda, dentre outros, mente, o ajuizamento do 
presente pedido de   o Plano para que a Recuperanda, notoriamente relevante, mantenha suas atividades. IV. 

   de caixa que a Electro Plas
 medidas essenciais para restabelecer o seu crescimento, das quais se destacam: (i) a  empresa, m tos junto a clientes e 

 Requerente; (iv) a busca de suporte financeiro de parceiros operacionais e financeiros tes a Electro Plastic. 38. Outrossim, saliente-se que referido Plano tem 
por escopo os o micos vinculados tras, advindas dos referidos laudos, mas, 

 real capacidade de pagamento da Recuperanda; (ii) a busca de suporte financeiro de - UPI. Com a Homolo  
  dos na forma da UPI em 

dos credores e fluxo de caixa ao   desenvolvimento das atividades voltadas a parcela dos produtos desenvolvidos pela 
 -se a retomada da capacidade de pagamento aos cred dade de pagamento da 

um -  Plano de Recuper  objetivando a compo ses de todos os envolvidos e, principalmente, a 
 do n mico-financeiras. 41. Paira incontroversa, portanto, a viabilidade operacional da Electro Plastic e sua capacidade de, feitos os ajustes ncia m -

a comercial junto a seus principais  neas que cuidam de empresas 
LFR possui, como  cial, hoje positivada no ordenament -  

 a social, pleno emprego (art. 170, II e VIII, CF/1988) e  salvar a empresa em 
crise  - -de-obra, produtora e distribui os, criadora de riquezas e de prosperidade, gerando impostos e, por igual, ao mesmo 
prossegue explicitando que, para salvar : Para al  to entre o 

-    
todos, dentro da perspectiva  conver   

ncia  Coordenadores Paulo F. C Salles de Toledo e 109) 46. Nesse contexto, resta mico-financeira, 
 performados com a retomada   

ser resgatad    ª 
 Varginha/MG, a requerente defende que seu principal  estabeleci  ividades, bem como 

financeiro e de recursos humanos, independente  nvolver uma tecnologia  
pre destacando-se das  nima para sociedade micas no 

leiro e mundial, tanto assim que foi capaz de atravessar uma das mais   
ado pela  de uma nova planta a de toda a estrutura fabril e demais atividades para planta industrial localizada em Varginha/MG. Aduz, ainda, ter amargado enormes 

 desmontagem dos equipamentos, perda de equipa   tra devidamente 
instalada e gera  armazenamento. Verbera que atende todos os requisitos exigidos pelo art. 48 da Lei  

 dos por crimes previstos na LRF.  da Lei 11.101/2005. Defende a dispensa de apresen
 ncia, requer: a) que seja contratos essenciais , vedando-se sua , assim como 

gamento s, inclusive para fins de  ; e 
   

 NHA  11.101/05 tente para homologar o plano de 
 do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora -se que a jurisprudência  quanto ao delineamento do conceito de principal estabelecimento 

da sociedade devedora. Veja-se: EMENT A: AGRA VO DE INSTRUMENTO  AUTO NCIA - COM - NCIP AL EST ABELECIMENTO DEVEDOR. 1- ncias e Recupe - -
 do principal estabelecimento do devedor; 2- O -  jul  Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0188.17.004154-8/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª  AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPE - LEI 11.101/05 - NCIA - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA 
SOCIEDADE - -  - O principal estabeleci  -

  - Recurso provido. (TJMG-Agravo de Instrumento - Cv 1.0024.16.057905-8/005, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat, 4ª 
 O acurado exame da inicial indica, com clareza, ser o estabelecimento de Varginha/MG o foco de -se pela ª

Varginha para processar a  48 DA LEI 11.101/05 Sobre os requisitos para deferimento do processamento de pedido  
a regularmente suas ativida  mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativa

 menos de 5 (cinco) -    no 147
 controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. A requerente comprova, de maneira suficiente, o cumprimento dos requisitos supracitados, ao trazer com a inicial os documentos de ID 68507531 a 68507746. No que tange ao 

cumprimento do art. 48, caput, da Lei 11.101/05, a requerente encontra-se em atividade -  pedidos an  
  con   

cial, entende-se que deve ser defe   AUTOS Quanto ao atendimento dos incisos do art. 51 da LRF, 
incialmente verifica-se que: Inciso I  E - mentos que a acompanham, que  -  

 Juntou as demons   
Inciso III  A requerente  judicial nomeada e do perito contador, em momento posterior. Inciso IV  Consta,  A 

 delibe ar pedido de  ncia de diversas 
das pela Administradora Judicial,  -  

apresentada em aparta  Incisos VII, VIII e IX  A requerente juntou ainda os extratos de contas-correntes e   
 -se, concomitantemente, seja a autora intimada para complemen  

administradores, que poderá   
  - -51.2016.2.00.0000) a 

 visando essencialmente a apur    
pericial p    forma, regis -

  -se qu mento da 
assegurar ob ncia cada vez mais rigorosa ao  TJMG d   
imediatos sobre o desenvolvimento das atividades da requerente, o que pode prejudicar o regular funcionamento de suas atividades e frustrar, em reduzido lapso temporal, o  

 d    
mica e financeira da    

  leia de credores. Tais medidas podem proporci  e, consequente
 tora, como objetiva a Lei no dentemente de oportuna mento do 

processamento da NCIA Quest  ncia  s para lici
e, a  tora pretende, na ncias que, de fato, podem surgir no curso do 

  
    

exigibili  durante o procedimento de  
 eve ser frisado, sua - des a ou mesmo a 

  o regime especial do stay period, de modo que o inadimplemento da autora repercute, ncias decorrentes da mora. Em outras 
 a e seus efeitos, inclusive o  

deve ser sublinhado, ncia que tenha justamente este  as, carece a autora de interesse em deman
ncia que assegure o prosseguimento do fornecimento dos  referidos contratos, apesar da º e 49 da Lei n.º 11.101, de 2005, ter algum de seus efeitos suspensos pela parte fornecedora, apesar da ad

processamento da - -    este enfo
como possa ser deferida a medida liminar reclamada, sem ncia ao stay period por  

 dos em  demonstrado o perigo de dano.  recupe
tutela jurisdicional que lhe assegure a dispensa de CND para participar de lici  registros de inadi  tutela jurisdicional a este respeito demanda a demons

  ora,   anteci
-somente em   pode, 

inclusive, ncia para proces  ratifica a inviabilidade de acolhida do pedido liminar. Especificamente no que concerne  os bens de capital essenci
mento   resta devidamente prevista 

 deliberar sobre ca  -SE ncia, dada a 
concreto de ine  expressamente a possibilidade de, no curso da recup   esteio no art. 298 do CPC. Ante o exposto: INDE ncia pleiteada, 
sem pre   os essenciais ao funcionamento do empreendimento. DEFIRO O PROCESSAMENTO DA 
RECUPE ICIAL de ELECTRO PLASTIC LTDA, CNPJ no 61.421.657/0004-60 e 61.421.657/0001-17. Em ncia, com base nos art. 22, 51 e 52 da Lei 11.101/2005: a) NOMEIO administradora judicial a Dra. Taciani Acerbi Campagnaro Colnago Cabral, com meda Oscar 
Niemayer, n.o 322, salas 506-509, Vila da Serra, Nova Lima-MG, telefones (31) 3879-2669 e (31) 99199-7244, encarregando-a de acompanhar o processamento da presente na forma da Lei n.o 11.101, de 2005, devendo a mesma ser intimada para, em 48 horas, assinar o termo de compromisso e, ainda, 
disponibilizar em  -  para evitar tumulto pr  judi

 do devedor, o grau de complexidade do trabalho realizado e os valores praticados no mercado, observado o te  Sopesando a elevada capacidade de pagamento da devedora, amplamente 
demonstrada  o prestado, retratada em quadros de centenas de credores, de empregados e de contratos em vigor; e, por fim, os valores ordinariamente praticados no 

 correspondente a  ncia da re  
do Superior Tribunal de a acerca do tema (REsp 1700700/SP, Min.a Nancy Andrighi, DJ 08/02/2019). c) Diante da complexidade do caso e do volume de documentos apresentados, NOMEIO desde logo o contador Luthyanne Costa Filqueira, CRC/MG o na Av. Mario Werneck, 
no1.360, sala 402, Buritis, Belo -  orregedoria do TJMG e Portaria CNJ 

   
  empresa; III) apurar a liquidez dos ativos informados; e IV) identificar outros ativos, nacionais ou estrangeiros, de titularidade da autora. FIXO prazo de 30 (trinta) dias para 

periciais iniciais, podendo ser prorrogado a pedido do perito, mediante motivo justificado, dia   
trabalhos, ficando desde logo autorizada    questionamentos complementares. c.2) 
Acompanhamento mensal do processo de  dos balancetes mensais, da contabilidade inerente as ativida   

  s, vencendo a primeira par s de junho de 2019, pelo -
-se -lo. d) Os documentos   

 autorizado para tanto,  noma. e) DISPENSO a requerente de  
 (REsp 1.  confunde com o afasta ncia requerida quanto a   requeren

 -  ver  
-   empresa a ex nciar a visto no art. 52, § 1o da LRF, contendo o resumo do pedido 

-se  apresentadas diretamente ao administrador judicial, art. 7o da Lei n.  1.101/2005; i.2) ado 
equivocadamente aos presentes autos, encaminhando-o ao administrador judicial. Note-se que -SE a recuperanda para  

-SE a requerente: k.1) nar, arrendar ou onerar bens, salvo estoque, nem alienar ou ceder/transferir cotas sociais ou mudar o administrador/gestor sem 
efetuar  ou os mensais todo dia 10 s, com os esclarecimentos e demais documentos que o perito ou o administrador judicial eventualmente solicitarem; 
k.3) para apresentar em 10 dias, res e dos administradores da empresa;  como toda e qual -  

 k.5) de que o deferimento do processamento da pre  com as ressalvas acima destacadas, sendo medida su  
termos do art. 191 da Lei n.   termos do art. 53 da Lei n. 11.101/2005, determino que a autora apresente o plano de 

de 60 (sessenta) dias a contar da ncia, nos termos do art. 73, II, do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se e intimem- res apresentada pela recuperanda: ANTONIO ROBERTI DE MORAES (ESPÓLIO 
DE), R$ 1.500.000,00; MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, R$ 162.020,45; LEONARDO ELISIARIO DE ARAUJO, R$ 82.011,94; ANTONIO SILVA DE PAULA, R$ 45.428,51; CASSIA FERNANDES GOMES, R$ 24.266,23; TADEU APARECIDO DA ROSA, R$ 18.102,98; ANTONIO DE PADUA DA 
SILVA, R$ 11.906,61; JOAQUIM MARQUES NETO, R$ 9.601,62; DANIEL ALHAGA FILHO, R$ 8.472,48; JOYCE CHAMARELLI DE MACEDO CERQUEIRA, R$ 6.932,09; WILSON GARCIA CHINA, R$ 1.283,68; ELIANE ABURESE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, R$ 1.920.000,00; RONCATO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, R$ 710.656; A S AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS; R$ 2.210.191,00; MIL EMPREENDIMENTOS EPP LTDA; 125.000,00; CARLOS ROBERTO BRITO DE LIMA, R$ 168.131,67; BANCO BRADESCO S/A, R$ 22.726.521,32; INVISTA, R$ 3.800.000,00; INVISTA, R$ 
4.901.267,31; CROMEX S A, R$ 1.112.352,14; KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA, R$ 335.780,95; CEMIG DISTRIBUICAO S.A, R$ 313.412,51; KZF IND. COM. SERV. E REP. LTDA., R$ 151.906,92; TUBOMINAS IND E COMERCIO LTDA -EIRELI, R$ 101.845,48; UNIMED VARGINHA COOP DE 
TRABALHO, R$ 97.210,27; MIDAS ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP. (JA ALIMENTAÇÃO), R$ 93.687,46; MILPLAST IND E COM LTDA, R$ 87.616,25; SOMPO, R$ 85.721,06; G3 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, R$ 65.586,18; ML TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, R$ 58.621,40; A. SCHULMAN 
PLASTICOS DO BRASIL LTDA, R$ 56.033,26; BASF S/A, R$ 54.428,00; VIVACOR IND. DE TINTAS E VERNIZES LTDA, R$ 51.252,30; IRINEU TREVISAN NETO-EPP, R$ 47.500,00; TOTVS S.A, R$ 42.141,43; FLEXIS REVESTIMENTOS E USINAGEM EM CILIN, R$ 33.789,83; COLE LOG 
IMP.EXP.ARM TRANSPORTES E LOGIS, R$ 31.500,00; DELINEAR CLICHEIRA EIRELI, R$ 28.915,50; AMPACET SOUTH AMERICA LTDA, R$ 27.963,43; OLDFLEX COMERCIO E  DISTRIBUICAO LTDA, R$ 25.315,06; INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, R$ 24.247,50; 
POWERCODING DISTR.DE EQUIP.E PECAS LTDA, R$ 22.905,00; IND DE PAPEIS P/EMB IRMAOS SIQUEIRA LTDA, R$ 22.242,32; AC FONSECA TRANSPORTES LTDA - ME, R$ 20.599,37; ITPLAST INDUSTRIA TUBETESPLASTICOS EIRE, R$ 15.360,00; IND. E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC 
LTDA, R$ 15.000,00; TRIADE VIGILANCIA E SEG LTDA ME, R$ 14.727,26; RED EMBALAGENS LTDA - ME, R$ 13.778,44; VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN, R$  3.608,31; GRAFICA EDITORA BOM PASTOR LTDA, R$ 13.451,80; W E SERVICOS LOGISTICOS LTDA - ME, R$ 
13.425,00; MASTIFLEX INDUSTRIA DE SELANTES E MASSAS, R$ 12.852,00; CHAPACO DISTRIB DE PROD SIDERURGICOS LTDA, R$ 12.678,70; ROMERO LUIZ FERREIRA, R$ 12.180,00; RODOEXTRA LTDA - SP, R$ 12.039,74; METTLER TOLEDO IND E COM LTDA, R$ 10.469,71; NOVA MEGA 
TRAFO COM SISTEMAS ELETRICOS, R$ 10.215,34; VGALOG SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - EPP, R$ 10.214,02; WORTEX ROSCAS,CILINDROS E ACESSORIOS LTD, R$ 10.143,63; D.C.N. UNIFORMES E SERVICOS EIRELI, R$ 10.073,13; PLASBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO, 
R$ 10.000,00; FITASA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA, R$ 9.942,21; CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO, R$ 9.796,00; RAQUEL APARECIDA CORREIA FERREIRA ME, R$ 8.945,62; MAQUINAS FERDINAND VADERS S/A., R$ 8.425,00; CASCADURA INDUSTRIAL S.A, R$ 7.905,00; 
INDACO IND. E COM. LTDA., R$ 7.776,12; METALURGICA VENTISILVA LTDA, R$ 7.730,80; COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG, R$ 7.512,95; ELECTRO SIL IND COM IMP EXP LTDA, R$ 7.160,00; ROBERTO PAIONE PEREIRA -ME, R$ 7.000,00; LIDER FERRAMENTAS LTDA, R$ 
6.417,30; SANTANA REFRIG E INSTRUM LTDA, R$ 6.160,26; COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, R$ 6.018,18; FESTO BRASIL LTDA, R$ 5.276,80; RS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA, R$ 5.198,58; GRAFICA EDITORA SULMINEIRA LTDA, R$ 4.966,90; STEEL KNIFE IND COM FACAS INDS LTDA., R$ 
4.825,80; DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA., R$ 4.781,72; INTERPAIS IND E COM LTDA, R$ 4.369,20; SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONS. EM INF, R$ 4.243,18; EMH ELETROMECANICA E HIDRAULICA LTDA, R$ 4.176,00; BELQUIMICA PRODUTOS E ASSISTENCIA 
TECNIC, R$ 4.073,50; MART SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., R$ 4.011,00; TECNIATOMIC IND E COM LTDA, R$ 3.979,00; FERNANDO COSTA LIMA ME, R$ 3.907,80; PROMOCOES E EVENTOS RBB SC LTDA, R$ 3.904,62; SINAPSE ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA ME, R$ 3.847,50; 
HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA, R$ 3.709,80; EDUARDO ESPEDITO DA SILVA-20308530047, R$ 3.663,94; G4 IND E COM DE MAQUINAS LTDA EPP, R$ 3.606,00; T. VILAS BOAS SIMOES FERRAMENTAS - ME, R$ 3.457,58; ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM, R$ 
3.255,52; SOLEFLEX IMP DISTRI. LOJISTICA-LTDA, R$ 3.054,98; POLIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, R$ 3.049,41; OMNI AUTOMACAO LTDA, R$ 2.736,30; CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI , R$ 2.720,00;  SERIKAKU IND. E COM. DE PAPEIS LTDA, R$ 2.717,06; 
COM. E IND. IRMAOS SALFATIS LTDA, R$ 2.463,18; SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO, R$ 2.392,00; DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES-LTDA, R$ 2.239,90; WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME, R$ 2.226,69; GRUPO DUFER TUBOS E ACOS EIRELI, R$ 
2.185,12; HIDRAS AUTOMACAO LTDA, R$ 2.154,60; MARCILIA APARECIDA DE SOUZA-ME, R$ 2.106,76; ENGETRONIC ENG. DE MANUTENCAO IND.LTDA, R$ 2.095,09; FELIPE SVERNER, R$ 45.106.384,24; NINO INTERNATIONAL LTD, R$ 28.347.802,52. TOTAL DE CRÉDITOS SUJEITOS À 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: R$ 115.300.956,05 (CENTO E QUINZE MILHÕES, TREZENTOS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS). O prazo para habilitação de crédito (somente os credores que não constam da lista) ou apresentação de divergências aos créditos 
relacionados será de 15 dias, a contar da publicação deste edital ( §1º, artigo 7º da LRF), devendo as petições serem digitalizadas e enviadas à administradora  judicial  SOMENTE através do e-mail taciani@colnagocabral.com.br ou na Alameda Oscar Niemeyer, nº 322, Salas 506-509, Vila da Serra, Nova 
Lima/MG, CEP 34.006- 049 para que produza seus efeitos de direito; será o presente edital, com o prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO NA CIDADE E COMARCA DE VARGINHA, ESTADO DE MINAS GERAIS, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE, 
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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
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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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