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Neste Bom Dia, Leitor, além do comentário político, re-
gistramos uma série de realizações e ações da Administração
Municipal - prefeito Antonio Silva e vice Vérdi Melo. Te-
mos a notícia da instalação da Estação Metereológica do Ae-
roporto de Varginha, bem como a assinatura de Protocolo com
a Unimed Intrafederativa. A assinatura de Protocolo de In-
tenções com a empresa Jaguar Máquinas, e ainda o registro
da inauguração do MartMinas.

E mais, temos as notícias de melhorias na UPA, da parceria
com o Rotary Club Varginha e o anúncio do pagamento da
1ª parcela do 13º salário para os funcionários inativos - apo-
sentados e pensionistas. Também temos as notícias de que
Varginha está entre os três municípios menos violentos de
Minas Gerais, e por fim, está disponibilizando um terreno para
o cultivo de Horta Comunitária, e a revitalização dos PSF
Girassol e Pinheiros. Quer mais? Ou basta por hoje!

Assim, temos uma amostra das realizações da Administra-
ção Antonio Silva-Vérdi Melo que vem acontecendo em prol
do bem-estar da sua população e para o desenvolvimento do
Município.

Rumando para a política, intensos já tem sido os movi-
mentos visando a eleição para Prefeito e Vice, e Vereadores,
agora em 2020. Ainda mais que não haverá coligações para
Vereador, tendo os partidos Políticos que se virarem sozi-
nhos para eleger seus Vereadores.

Quanto a Prefeito (e Vice) permite-se haver coligação,
o que pode acontecer, a critério de cada partido Político.

Assim, a política em Varginha tem mudado ante as ações
e decisões dos seus líderes políticos. Protagonizados, parti-
dos de direita como PSL e Novo, outras legendas estão fazen-
do mudanças em seus Diretórios e comissões Municipais, ob-

servando quem tem votos, e seguindo as ori-
entações e interesses de quem está nos gover-
nos estadual e federal, “de olho” nas mudanças
políticas e no comportamento do eleitor cada
dia mais atento e exigente.

Para os incrédutos que não acreditavam e para os
adversários que apostavam na não Administração

compartilhada - Antonio Silva + Vérdi Lúcio Melo,
este aperto de mãos selava o trabalho conjunto de
Prefeito e Vice, pois, no caso, ambos são pessoas

honestas e honradas, e mais ainda, Homens Públicos.
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* Terminal Rodoviário ganha equipamento moderno
para inibir a presença dos pombos no local

* Aeroporto de Varginha é equipado com
Estação Meteorológica

* Prefeito de Varginha assina Protocolo de Intenções
de doação de área para a Unimed Intrafederativa

* UPA de Varginha realiza melhorias
para melhor atender a população

* Prefeito Antônio Silva assina Protocolo de
Intenções com a empresa Jaguar Máquinas

* Prefeitura investe na revitalização dos PSF
Girassol e Pinheiros

* Prefeitura de Varginha e moradores
do bairro Carvalhos constroem Horta Comunitária

* Prefeitura de Varginha antecipa primeira parcela
do 13º Salário para aposentados e pensionistas



VARGINHA  & Sul de Minas    }    17  AGOSTO  20192

A Redação não se responsabiliza pelos informes publicitários, artigos
assinados, mesmo sob pseudônimos, que são de inteira responsabilidade

de seus autores, e nem pela devolução de originais e fotos.

Fundador Editor Diretor de Jornalismo Diretor Responsável
Cordete Paulo de Oliveira

Jornalista / Adm.Empresas / Bel. Direito

Jornais e Revista Editados por EDITORA MINAS DO SUL LTDA
Av. Alayde Ribeiro Bueno 310 Sion CEP 37044-490 VARGINHA-MG

CNPJ/MF 00.858.769/0001-45  Inscrição. Estadual: Isento
Prefeitura Varginha: 09496/00 Jucemg 31204787004 em 05/10/95

www.minasdosul.com.br

ESTÚDIO  &  REDAÇÃO CENTRAL

(35)  9.9989-6039 WhatsApp

JORNAL   WEB TV   REVISTA   RÁDIO

BRASIL
Por Edição: R$ 4,00

EUA/EUROPA
Por Edição: $ 5

ASSINATURA
MG = Só via Correios
por Edição R$ 3,00

ALFENAS & Circunvizinhas
jornaldealfenas@gmail.com

VARGINHA & Sul de Minas
minasdosul@minasdosul.com.br

* Bola >
CheiaCá p’ra nós

O prefeito de Varginha, Antônio Silva, juntamente com o
vice-prefeito, Vérdi Melo, assinou na segunda-feira, 5/08, o
Protocolo de Intenções de doação para a Cooperativa Unimed
Intrafederativa, de área de 2 mil metros quadrados localizada
na Rua Juvenil Cardoso, no bairro Belo Horizonte, para a im-
plantação de uma sede administrativa. O projeto da Cooperati-
va representará para o Município um investimento global esti-
mado em R$ 4 milhões, devendo proporcionar, no ano de 2019,
um faturamento estimado em R$ 54.288.893,35.

Em conformidade com os estudos de viabilidade técnico,
econômico e financeiro, a empresa contra atualmente com 35
empregos diretos, e estima gerar 25 novos empregos diretos
com a conclusão das obras, totalizando 60 empregos diretos
para sua unidade em Varginha.

A necessidade da nova sede se deu após completar estudos
para a identificação de conveniências econômicas e mercadoló-
gicas, visando proporcionar um ambiente de trabalho mais am-
plo, com fins de abrigar um numero maior de colaboradores,
com vários portes de salas para treinamentos, favorecendo a
excelência para a capacitação de todos os Departamentos de
suas 15 Unimed’s Associadas.

A Cooperativa Unimed Intrafederativa tem como objetivo
social organizar, orientar, integrar e coordenar os interesses
econômicos, tecnológicos e assistenciais de caráter interativo
de suas  associadas; agilizar, atualizar constante produtividade
e expansão dos serviços de assistência médica prestadas pelas
suas associadas; assessorar e representar política e institucio-
nalmente as Unimed’s do Sul de Minas, além de integrar e
coordenar os interesses de suas associadas.

Prefeito de Varginha assina
Protocolo de Intenções de

doação de área para a
Unimed Intrafederativa

Pela Prefeitura de Varginha participaram da assinatura o
prefeito Antonio Silva e o  vice-prefeito Vérdi Melo, os secretári-
os de Governo, Carlos Honório Ottoni Júnior, e de Desenvolvi-
mento Econômico, Pedro Gazzola. Pela Unimed Intrafederativa,
o diretor presidente, Dr. Cláudio Laudares Moreira, o diretor de
Atividades Médicas, Alexandre Peloso Braga, e o diretor de
Mercado, Dr. Alcio Conttri.

A Prefeitura de Varginha,
através da Secretaria de Tu-
rismo e Comércio, implantou
uma Estação Meteorológica
de superfície automática no
Aeroporto da cidade, que pas-
sa a ser o único no sul do Es-
tado a contar com esta nova
tecnologia. Orçada em R$
2.680.000,00 a estação é uma
das mais modernas do País.

A verba, do governo fede-
ral, foi captada pelo vice-pre-
feito Vérdi Lúcio Melo, com
a ajuda do deputado federal
Dimas Fabiano, que abriu ca-
minhos junto à Secretaria de
Aviação Civil, possibilitando
mais esta conquista para o Ae-
roporto de Varginha.

Uma estação meteoroló-
gica de superfície automática,
também chamada de platafor-
ma de coleta de dados (PCD),
é uma torre com vários sen-
sores automáticos de medida
dos parâmetros meteoro-
lógicos, tais como pressão at-
mosférica, temperatura e
umidade relativa do ar, precipi-
tação, radiação solar e direção
e velocidade do vento, estando
esses sensores ligados a uma
unidade de memória central.

As PCDs podem estar in-
terligadas diretamente a um
sistema de computadores ou
a satélites de coleta de dados.
As informações são passadas
automaticamente aos pilotos
tanto em português como tam-
bém em inglês.

Aeroporto de Varginha
é equipado com

Estação Meteorológica
Investimentos são de R$ 3 milhões

Atender bem é a meta da UPA de Varginha, que frequen-
temente vem passando por melhorias. A mais recente foi re-
forma dos setores de Medicação, Laboratório e Área Exter-
na do Refeitório, proporcionando um espaço físico mais con-
fortável para os servidores trabalhar, bem como para os pa-
cientes serem atendidos no setor de medicação.

Além destas reformas, foram instalados armários embuti-
dos para guarda de materiais e medicamentos, biombos nos
leitos dos pacientes, gerando assim mais privacidade e con-
forto, e realizada a troca de todas as lâmpadas tubulares flu-
orescentes da Unidade, por lâmpadas tubulares de LED,
objetivando a economia de energia.

Além disso, foi realizada também a compra de alguns equi-
pamentos: 2 centrífugas digitais para o setor de Laboratório,
2 Eletrocardiógrafos Digitais e 8 aparelhos de Pressão de
Colunas.

UPA de Varginha realiza
melhorias  para melhor

atender a população

PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.

MUITOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E EMPRESAS

FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’
POR CAUSA DISSO.

Vérdi Lúcio Melo, na opor-
tunidade, prefeito em exercí-
cio, ressaltou: “Este é mais um
passo da Prefeitura com o
objetivo de consolidar o aero-
porto de Varginha como um
dos melhores do Estado e,
consequentemente, transfor-
má-lo em um forte instrumen-
to de desenvolvimento econô-
mico, financeiro e de turismo”.

De acordo com o diretor do
aeroporto de Varginha, Rogé-
rio Evaristo, além de propor-
cionar ao  aeroporto uma gran-
de evolução na tecnologia, a
estação é essencial para a se-
gurança dos usuários.

Rogério conta que, além da
Estação Meteorológica o ae-
roporto de Varginha recebeu
também um Pórtico detector
de Metais e um   aparelho de
Raio-X, avaliados em R$ 320
mil,  que já estão em funcio-
namento, modernizando o ca-
nal de inspeção,  trazendo fa-
cilidade e segurança  para os
passageiros, principalmente
para os que fazem conexões,
agilizando o seu embarque nos
grandes aeroportos.

O secretário de Turismo,
Barry Charles, afirma que a
estação facilita o projeto para
receber novos vôos comerci-
ais e de cargas.

“São investimentos de
grande importância para nos-
so Aeroporto que já se conso-
lidou como referência para
toda a região”, segundo Barry.

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria de Turis-
mo e Comércio, instalou no Terminal Rodoviário um equipa-
mento moderno para inibir a presença dos pombos no local.

O aparelho forma um campo magnético que incomoda os
pombos, fazendo com que os mesmos se desloquem para
árvores ou outros locais.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Barry
Charles, com o equipamento inibidor proporciona-se maior
conforto aos munícipes e higiene para o terminal Rodoviário.

O Secretário ressalta que o aparelho não causa nenhum
dano aos pombos e pode demorar até 6 meses para um re-
sultado de 98% de eficiência.

A empresa prestadora do serviço irá dar assistência e ade-
quar o equipamento de acordo com os resultados que forem
sendo obtido.

A presença dos pombos, além de gerar muita sujeira, pode
causar doenças aos usuários e servidores do terminal Rodo-
viário, motivo de tal providência.

Terminal Rodoviário
ganha equipamento moderno

para inibir a presença dos
pombos no local
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Na terça-feira (13/08), às 19h, a equi-
pe de organização da FLIV 2019 – V
Feira Literária de Varginha reuniu-se com
os escritores varginhenses no Museu
Municipal. O objetivo, mostrar como está
o andamento da organização do evento e
verificar quais os autores da cidade par-
ticiparão com suas obras.

“Escritores da nossa cidade, interes-
sados em garantir um espaço na Feira
Literária, compareceram nesta reunião.
A partir dela que definiremos toda a es-
trutura disponibilizada para eles”, desta-
ca Malu Silva, presidente da Associação

Reunião define participação dos
Escritores varginhenses na FLIV

dos Poetas e Escritores do Sul de Minas.
De acordo com o diretor Superinten-

dente da Fundação Cultural, Lindon
Lopes, “Queremos valorizar os autores
de nossa cidade e, por isso, vamos
disponibilizar toda a estrutura, gratuita-
mente a eles. Por isso, é fundamental reu-
nião como a desta terça-feira”.

A Feira Literária de Varginha aconte-
cerá de 7 a 9 de novembro de 2019 na
Praça do ET.

Mais informações podem ser obtidas
pelo site www.varginhacultural.com.br
ou pelo (35) 3690-2700.

Varginha é um dos três municípios
de Minas Gerais que estão entre os 20
do Brasil com a menor taxa de homicí-
dios por 100 mil habitantes.

O município varginhense está na
18ª posição com taxa de 8,3. Araxá fi-
cou na 12ª posição (7,9) e Passos ocu-
pa a 7ª posição (7,2). Foi analisado o
nível de violência em 310 cidades bra-
sileiras médias e grandes.

Os dados são do Atlas da Violência
2019 realizado pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada – IPEA – com
referência ao ano de 2017 consideran-
do o número de óbitos por agressão
mais o número de óbitos ocasionados
por intervenção legal mais o número de
homicídios ocultos. A divulgação ocor-
reu no último dia 5/08. A pesquisa mos-
tra que a violência pode estar relacio-
nada a outras políticas públicas.

“O fato é que, antes da violência e
da morte prematura de jovens nos ter-
ritórios mais violentos, já houve inúme-
ras mortes simbólicas, uma vez que uma
parcela da sociedade residente nesses
locais não teve acesso a condições de
desenvolvimento infantil, a oportunida-
des educacionais e ao mercado de tra-
balho na juventude, nem a bens cultu-
rais e materiais, parte do ideal de su-

Varginha é um dos três
municípios mineiros menos violentos

cesso nas modernas economias de mer-
cado”.

A cidade mais pacífica é
Jaú (SP) e a mais violenta
Maracanaú (CE)

O resultado do estudo deixou o pre-
feito da cidade, Antônio Silva, satis-
feito. “Uma notícia como esta, em um
momento em que a segurança pública
passa a ter prioridades junto a Educa-
ção e Saúde, nos deixa muito feliz.
Varginha é uma cidade bem estruturada,
que tem uma política social eficiente e
onde os órgãos ligados a segurança pú-
blica realmente fazem a sua parte. Te-
mos a Polícia Civil, a Policia Militar, a
Policia Federal e a nossa Guarda Muni-
cipal atuantes, e isso certamente con-
tribuiu para que este índice fosse alcan-
çado. Trata-se de um ranking que nos
orgulha”, disse o prefeito.

IPEA - Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada - Fundação pública
vinculada ao Ministério da Economia, o
Ipea fornece suporte técnico e
institucional às ações governamentais –
possibilitando a formulação de inúme-
ras políticas públicas e programas de de-
senvolvimento brasileiros – e
disponibiliza para a sociedade pesquisas
e estudos realizados por seus técnicos.

A 3ª e última etapa do #Desafio15DiasVarginha
desse ano de 2019 será em setembro, e em dezembro
ocorreria a 4ª e final do evento. Uma alteração aten-
de pedidos dos participantes, já que no final do ano
são muitos os compromissos como formaturas, com-
pras e preparativos para o Natal e Réveillon.

Assim, essa final em setembro já é a mais espera-
da do ano, afirma o coordenador do Desafio, profes-
sor Flávio Henrique Pontes. “Centenas de pessoas
aguardam ansiosas a oportunidade e o "empurrão-
zinho" para começar a praticar atividades físicas, re-
tomar de onde pararam, acabar com o desânimo, sair
do sedentarismo, mudarem o rumo de suas vidas e
reencontrar ou conhecer amigos dessa grande famí-
lia que a cada versão consolida os ‘Desafio’ realiza-
dos pela Prefeitura de Varginha, por meio da Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL - com o
Projeto Academia de Rua”, ressalta Flávio.

O prefeito em exercício, Vérdi Melo, enaltece o
trabalho realizado pela SEMEL. “Os reflexos do De-
safio – que tem uma ampla programação incluindo
aulas de ginástica, aeróbica, dança, caminhadas, além
de estímulo à alimentação saudável são visíveis, pois,
as pessoas passam a usar as diversas academias de
rua espalhadas em vários pontos da cidade; fazem
caminhadas, emagrecem, melhoram a saúde, ganham
mais qualidade de vida, tomam menos remédios, vão
menos aos postos de saúde, reclamam menos de do-
res, ficam mais dispostas e ativas; e isto é um ganho
imensurável para as pessoas e para o município de
Varginha”, ressalta Vérdi.

O professor Flávio confirma firmemente que “o
#Desafio15DiasVarginha tem sido um ferramenta
de transformação social, que atinge todas as classes
sociais, desperta o interesse pela prática da atividade
física e alimentação saudável, fazendo com que os
participantes se preocupem e cuidem de sua saúde

Prefeitura de Varginha abre
inscrições para a etapa final do
#Desafio15DiasVarginha 2019

tanto física quanto psiquicamente.
Todos podem participar desde que não tenha pro-

blema grave de saúde que o impeça de fazer ativida-
de física. Para se inscrever, basta entrar no site da
Prefeitura no período de 14 a 30 de agosto e clicar no
link disponibilizado, que automaticamente estará efe-
tuada a inscrição. O participante será direcionado para
um grupo de suporte de whatsapp onde serão posta-
das todas as informações.

As avaliações serão dias 30 e 31 de agosto. O
local e horário das avaliações serão informados no
zap. O #Desafio15DiasVarginha/ETAPA FINAL ini-
cia dia 1º de setembro, às 8h da manhã, na Concha
Acústica de Varginha, com uma festa de abertura jun-
tamente com o VARGINHA MAIS SAUDÁVEL.

O #Desafio15DiasVarginha/ETAPA FI-
NAL inicia dia 1º de setembro, às 8h da
manhã, na Concha Acústica de Varginha,
com uma festa de abertura juntamente
com o VARGINHA MAIS SAUDÁVEL.

Na quarta-feira, 7/08, a Secretária Municipal de
Educação de Varginha, Rosana Carvalho, recebeu os
dirigentes municipais de Educação dos municípios de
Boa Esperança e São Gonçalo do Sapucaí, Pedro José
Coimbra e Valéria Souza, para firmar uma parceria
para a realização do Ciclo de Seminário/2019 da
UNDIME, que acontecerá em setembro, na cidade
de Varginha.

O objetivo do Seminário é reunir a comunidade
educacional para debater, entre outros assuntos, Pla-
no Municipal de Educação, Plano de Carreira, pro-
gramas e políticas educacionais do Ministério da Edu-
cação, do Inep e FNDE. Além disso, serão aborda-
dos os programas de instituições parceiras, como o
Unicef, a Campanha Nacional pelo Direito à Educa-
ção e o da Ação Educativa. O uso pedagógico da
Provinha Brasil, com a Fundação Itaú Social e o Con-
viva Educação, iniciativa da Undime e de outros 13
Institutos e Fundações parceiras, também serão apre-
sentados e debatidos. Texto: Solange Conde / Seduc -
Varginha

Secretaria Municipal de
Educação de Varginha

sedia o Ciclo de
Seminário 2019 - Undine

no mês de Setembro

COMARCA DE VARGINHA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - A Dr. José Paulino de
Freitas Neto, Juiz de Direito, em substituição na 3.ª Vara Cível da comarca de Varginha, 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 de uma Ação de Busca e Apreensão, PROCESSO nº.
0707.11.007820-1 proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em
face de HELIANO ANTÔNIO PRESSATO; e por constar nos autos que o(s) requerido(s) encontra(m)-se em
lugar incerto e não sabido, por este meio CITA HELIANO ANTÔNIO PRESSATO nos(dos) termos referida
ação, por todo o conteúdo do feito proposto, bem como para, querendo, oferecer-lhe resposta no prazo de
PRAZO de 5 (CINCO) DIAS, efetue o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados
na inicial, podendo, no PRAZO de 15(QUINZE) DIAS, oferecer resposta aos termos desta ação, sob pena
de revelia e de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na exordial, hipótese em que
será nomeado curador especial;. Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, especialmente
do requerido HELIANO ANTÔNIO PRESSATO, e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital,
que será afixado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO NA CIDADE E COMARCA DE VARGINHA,
ESTADO DE MINAS GERAIS, AOS SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Eu,
(Tamiris Laura Franco Morais), escrivã judicia na Secretaria da 3.ª Vara Cível, o digitei e assino. JOSÉ
PAULINO DE FREITAS NETO. Juiz de Direito, em substituição da 3.ª Vara Cível

A Prefeitura de Varginha anunciou
que vai antecipar o pagamento da pri-
meira parcela do 13º salário dos funci-
onários inativos do Município. O valor,
R$ 1.560 milhão, será liberado  no dia
30 de agosto, para os 1.361 aposenta-
dos e pensionistas do Inprev – Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais .

Prefeito em exercício de Varginha,
Vérdi Lúcio Melo,  explica que a inicia-
tiva só foi possível devido ao planeja-
mento orçamentário da Prefeitura para
este ano, que permitiu disponibilizar a
verba para realizar esse pagamento.

“Apesar de todas as dificuldades, em

Prefeitura de Varginha antecipa
primeira parcela do 13º Salário
para aposentados e pensionistas

A Secretaria Municipal de Educação fechou mais
uma parceria de grande importância para a Rede
Municipal de Ensino. A presidente do Rotary Club de
Varginha, Izabel Camargo, e a diretora de protocolo,
Adriana Mara Vallim, estiveram na SEDUC em reu-
nião com a secretária de Educação, Rosana Carva-
lho, e o supervisor de serviço Administrativo, Geraldo
Rodrigues, para cuidar dos detalhes sobre a
implementação do "Programa Visão Solidária" a ser
realizado, ainda no segundo semestre de 2019.

O programa consiste em uma atuação sistemati-
zada de atendimento oftalmológico às crianças em
situação de vulnerabilidade social e, preferencialmente,
em fase escolar, da rede pública de ensino e abrange-
rá um processo de triagem (seleção inicial), os exa-
mes oftálmicos, a doação de óculos prontos para uso
e o encaminhamento dos casos mais graves para o
cuidado de especialistas.

Todo esse processo visa transformar a qualidade
de vida dessas crianças, trazendo mais oportunida-
des, que vão além dos muros escolares, proporcio-
nando-lhes condições de melhoria na saúde ocular e
oferecendo-lhes a oportunidade de “enxergar” um
futuro melhor. Texto: Solange Conde/Seduc – Varginha.

Secretaria Municipal de
Educação firma parceria com
o Rotary Club Varginha para
implementação do Programa

Visão Solidária

especial do atraso de repasses do Go-
verno do Estado em 2018, temos con-
seguido honrar com nossos compromis-
sos, mantendo a folha de pagamento em
dia, bem como para com nossos forne-
cedores, e ainda temos conseguido con-
cluir importantes obras para saúde, edu-
cação e esporte, dentre outras”.

Vérdi conta que a Prefeitura reali-
zou uma provisão orçamentária para o
pagamento do 13º. “Com isso tornou-se
possível antecipar a primeira parcela que
será paga juntamente com o salário do
mês de gosto, o que realmente irá favo-
recer o orçamento dos nossos servido-
res no final de ano”, destacou Vérdi.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
Por meio de emendas feitas ao orçamento do Município, os vereadores
de Varginha têm conseguido ajudar vários setores que necessitam. Cada

vereador tem direito a destinar R$ 300 mil do orçamento, por ano, a
algum projeto ou setor, desde que a instituição beneficiada cumpra com

os requisitos necessários para receber o valor.* Assessoria Imprensa - Com a implantação das emendas
impositivas, a Prefeitura tem que executar e encaminhar as
verbas para onde os vereadores indicarem - agora o Legislativo
participa efetivamente da construção do orçamento do municí-
pio de Varginha.

Um dos Projetos de Lei mais importantes que passam por
uma Câmara Municipal é o que estabelece o orçamento do
Município para o próximo ano. Nele, os vereadores, em parce-
ria com a Prefeitura, definem como será investida a receita no
próximo ano.

Todas as vezes os vereadores sugerem emendas ao orça-
mento para beneficiar diversas áreas, mas, a Prefeitura não se
via obrigada a executar essas emendas. A partir de agora, es-
sas propostas dos vereadores, munidas de todas as exigências,
devem ser executadas. A mudança se deve ao atendimento à
Emenda Constitucional 086/2015, que inclui os Legislativos
Municipais no Orçamento Impositivo, que já é realizado nos
Estados e União.

Disse o presidente da Câmara, vereador Dudu Ottoni. “A
instituição da emenda impositiva em Varginha é um grande be-
nefício para a população, pois, nós sabemos que o vereador é o
agente político mais próximo do povo e que conhece, de perto,
as reais necessidades do Município. Muitas necessidades co-
nhecemos in loco e agora podemos ajudar efetivamente, des-
tinando as verbas para onde é realmente preciso. No ano pas-
sado fizemos as emendas e agora tivemos a resposta da Pre-
feitura que elas já estão em fase de execução. Agradecemos
ao Executivo, aos servidores da Câmara e aos vários parceiros
que fizeram tudo isso dar certo”.

Cada vereador tem direito a R$ 300 mil em emendas, sendo
obrigatória a destinação de pelo menos a metade desse valor
para a área da saúde.

AS EMENDAS - Abaixo estão descritas as emendas de
cada vereador, as que já foram aprovadas:

BUIÚ DO ÔNIBUS
* R$ 300 mil para transferência para o Hospital Regional

do Sul de Minas.

CARLÚCIO MECÂNICO
* R$ 105 mil para adquirir veículo exclusivo para

patrulhamento preventivo de crimes de violência doméstica e
aquisição de material permanente de consumo, conforme o plano
de trabalho da Guarda Civil Municipal.

* R$ 30 mil para adquirir equipamentos de informática para
a Polícia Civil estruturar três salas nas instalações da Delega-
cia Especializada de Atendimento à Mulher de Varginha.

* R$ 150 mil para aquisição de uma Van adaptada para o
transporte de pessoas com Deficiência – PCD – do município
de Varginha e para tratamento odontológico.

* R$ 15 mil para conceder passagens e/ou estadias em
pousada/hotel para mulheres vítimas de violência e filhos e/ou
dependentes.

CLÁUDIO ABREU
* R$ 150 mil para custear compra de computadores para o

Programa Saúde da Família.
* R$ 150 mil para custear projeto de esterilização de cães

e gatos.

DELEGADO CELSO ÁVILA
* R$ 150 mil para aquisição de uma ambulância para a

UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

DUDU OTTONI
* R$ 150 mil para adquirir equipamentos para utilização no

Centro de Especialidades Odontológicas
* R$ 150 mil para aquisição de equipamentos específicos e

veículos (automóvel) para o Centro Municipal de Fisioterapia
de Varginha.

JOÃOZINHO ENFERMEIRO
* R$ 235 mil para custear a compra de desfibrilador exter-

no automático para uso nas Unidades Básica de Saúde.

MARQUINHO DA COOPERATIVA
* R$ 300 mil para transferência para o Hospital Regional

do Sul de Minas

PASTOR FAUSTO
* R$ 148 mil para custear a compra de um veículo para

atender a demanda do Cap´s – Centro de Atenção Psicossocial
* R$ 148 mil para transferência de recurso ao Hospital

Regional do Sul de Minas

ZILDA SILVA
* R$ 80 mil para disponibilizar um veículo automotor SW

para o Setor de Epidemiologia/Programa de Imunização/Pro-
grama de Doenças e Agravos para realização dos serviços ine-
rentes ao referido setor aos munícipes

* R$ 150 mil para disponibilizar um veículo utilitário tipo
furgão para a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. O veí-
culo será destinado ao transporte de materiais, medicamentos,
equipamentos para manutenção e prontuários médicos.

Emendas Impositivas passam
a valer em Varginha e

vereadores beneficiam várias
áreas do Município

A vereadora Zilda Silva encaminhou uma indicação
ao Prefeito e ao secretário mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos solicitando a realiza-
ção de reforma e implantação
de uma Academia de Rua na
Praça das Crianças, no bairro
Campos Elíseos.

Segundo a parlamentar, a
reivindicação tem o objetivo de
incentivar a prática de ativida-
des esportivas e promover o
convívio e a integração da co-

munidade. “As academias de rua têm proporcionado resulta-
dos extremamente satisfatórios para a saúde de seus prati-
cantes e contribuído para resgatar locais não utilizados pela
população, oferecendo inúmeros benefícios às pessoas que
não têm condições financeiras ou que não são adeptas das
academias convencionais”, justificou.

Zilda destacou também que a praça está abandonada, ser-
vindo como ponto de uso de drogas e outros atos ilícitos,
uma situação que preocupa e afasta os munícipes destes es-
paços públicos. “A revitalização da praça trará mais opções
de lazer aos moradores do bairro e adjacências, zelando pelo
bem-estar e melhorando a qualidade de vida de toda a co-
munidade”.

O vereador Zacarias Piva apresentou uma indica-
ção na reunião da Câmara Mu-
nicipal de Varginha solicitando a
instalação de faixas elevadas
para a travessia de pedestres na
Avenida Iêda Carvalho Silva,
próximo aos números 2000 e
2500, no bairro Damasco.

De acordo com o vereador, a
medida tem o objetivo de aten-
der ao pedido dos moradores e
proporcionar mais segurança
aos pedestres e motoristas que
passam diariamente pelo local.

“A preocupação dos moradores se deve ao fato de que mui-
tos motoristas não respeitam a velocidade permitida na via e
acabam colocando vidas em risco por irresponsabilidade. Com
a implantação dessas faixas, os motoristas serão obrigados a
reduzir a velocidade, facilitando a travessia dos pedestres em
segurança e reduzindo os riscos de acidentes”, justifica.

Zacarias destacou, ainda, que há uma escola pública Munici-
pal em funcionamento no local e solicitou o empenho da Admi-
nistração para que todas as medidas de segurança possíveis
sejam tomadas para garantir a integridade dos alunos e da co-
munidade.

Procurado por diversas pessoas insatisfeitas com o atendi-
mento na Unidade de Atenção Primária à Saúde – Uap´s - do

bairro Imaculada, o vereador Marquinho da Co-
operativa apresentou uma indicação na Câmara de
Varginha solicitando que a Pre-
feitura aumente o número de
vagas para consultas no serviço
de saúde.

O vereador informou que os
moradores estão revoltados com
a situação e alegam que a uni-
dade não tem suporte para aten-
der a toda demanda da região.

“A Uap´s do Imaculada rece-
be pacientes de diversos bairros
como o Nova Varginha, Prince-
sa do Sul, Santa Terezinha, Urupês, Jardim Ribeiro, Jardim Pri-
mavera e do Imaculada.

São cerca de 200 pessoas na fila aguardando por consultas e
apenas 27 conseguem ser atendidas por dia na unidade de saú-
de. É preciso que a Prefeitura tome alguma providência, pois, o
povo está sofrendo e a saúde não espera”, destacou Marquinho,
solicitando urgência para o atendimento do pedido.

O vereador Carlúcio Mecânico comemora re-
passe de verba do Super
MinasCAP para o Hospital Re-
gional - O anúncio de que parte
da renda do Super Minas Cap
agora será repassada para o
Hospital Regional do Sul de Mi-
nas atende a uma iniciativa que
vem sendo trabalhada pelo ve-
reador Carlúcio Mecânico desde 2017.

“Em novembro de 2017 e novamente em junho deste ano eu
apresentei indicação na Câmara de Varginha solicitando que a
Prefeitura ajudasse na criação de um título de capitalização
que beneficiasse as instituições de saúde de Varginha, princi-
palmente o Hospital Regional que tem sofrido com uma crise
financeira.

Nos meus comentários eu pedi que, caso isso não fosse pos-
sível, que se estudasse a chance de parte da renda do Super
MinasCap viesse para Varginha, já que muitas cartelas do jogo
são vendidas aqui”, explicou o vereador.

De acordo com a direção do Hospital Regional de Varginha, o
acordo com o Super Minas Cap é de que seja repassado o
valor de R$ 10 mil mensais ao Hospital, por enquanto, podendo
aumentar esse valor posteriormente. Parte do valor continua
sendo repassado para a Santa Casa de Alfenas também.

“Eu fico muito satisfeito com essa iniciativa, que vem de en-
contro ao meu pedido na Câmara. Precisamos ter maneiras
eficientes e criativas para tentar arrecadar, sem onerar para os
cofres públicos e muito menos tirar do bolso do contribuinte
que tanto já tem compromissos financeiros.

Esperamos que logo essa boa notícia fique melhor ainda e
que a verba repassada aumente, afinal, é um caso de saúde
pública”, disse o vereador.

O vereador Leonardo Ciacci encaminhou um re-
querimento ao governador do
Estado, Romeu Zema, à Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção e ao Departamento de
Obras Públicas do Estado de
Minas Gerais solicitando infor-
mações sobre o andamento do
processo licitatório para a re-
forma do prédio da Escola Es-
tadual Coração de Jesus. Se-
gundo o vereador, o prédio
onde funcionava a escola foi interditado em 2013 e, desde
então, a escola passou a funcionar em um imóvel alugado.
“A última informação que tivemos do governo Estadual so-

bre esse processo licitatório era de que ele estava suspenso e
sem uma data para que fosse retomado e, enquanto isso, pais,
alunos, professores e demais servidores da escola continuam
aguardando que as obras sejam iniciadas e que o prédio vol-
te a atender à comunidade”, diz Ciacci.
Leonardo destacou, ainda, que a estrutura da escola é con-

siderada nova e a demora na restauração tem feito com que
o imóvel se deteriore a cada dia, o que irá onerar os cofres
do Estado e promover o desperdício do dinheiro público.

O vereador Joãozinho Enfermeiro encami-
nhou um requerimento à Admi-
nistração Municipal solicitando
informações sobre a realização
de obras e melhorias na Rua
Finlândia, nas proximidades do
Centro Municipal de Educação
Infantil - Cemei Nave Mágica.

No documento, o parlamentar
questionou a Prefeitura sobre a
existência de planejamento e
programação para a construção de redutores de velocidade
em frente à creche e outro próximo ao imóvel de nº 285. Ele
pediu ainda, a construção de uma calçada nas proximidades do
imóvel de propriedade do município de Varginha, a instalação
de um abrigo no ponto de ônibus e a mudança da mão de dire-
ção na via.

“Fui procurado por diversos moradores da região com um
abaixo-assinado contendo diversas reivindicações de melhorias
na rua, mas, nada foi feito pelo Executivo até o momento e
essa situação tem deixado os moradores apreensivos com os
riscos de acidentes no local”, disse o vereador.

Joãozinho destacou, ainda, que o pedido vem sendo objeto de
proposições e ofícios, tanto dele quanto de outros vereadores,
e que o objetivo é proporcionar mais comodidade e segurança
aos moradores da localidade, bem como às crianças e servido-
res do Cemei Nave Mágica.
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O vereador Dr. Fernando Guedes apresentou

um requerimento na Câmara de
Varginha destinado à Companhia
Energética de Minas Gerais –
CEMIG solicitando informações
sobre o não funcionamento da
subestação de energia instala-
da dentro do Hospital Regional
do Sul de Minas.

De acordo com o vereador,
foram investidos cerca de R$ 320 mil para a instalação da nova
cabine, que aguarda a aprovação da Cemig para que o equipa-
mento comece a funcionar.

“O objetivo desse requerimento é esclarecermos por qual o
motivo a subestação ainda não está em funcionamento, quais
medidas serão tomadas para melhorar o serviço prestado ao
Hospital e, também, se houve algum acordo entre as partes
para a quitação de débitos que porventura estejam inviabilizando
a aprovação para a ligação”, disse.

Dr. Guedes destacou, ainda, que o fornecimento da subestação
será fundamental para a melhoria das atividades do Hospital, o
que dará mais segurança ao sistema de abastecimento de ener-
gia, responsável por manter em pleno funcionamento todos os
sistemas e equipamentos da instituição.

Preocupado com o abandono da Escola Municipal Santinha
Sales Gontijo, localizada no Conjunto Habitacional Centenário,

o vereador Carlos Costa encaminhou um requerimento
ao Executivo cobrando infor-
mações sobre a situação do
imóvel. No documento, o vere-
ador pediu detalhes de um pro-
jeto apresentado pela Secretá-
ria de Educação para a unida-
de escolar e que não chegou a
ser implementado e questionou

os motivos que inviabilizaram a sua efetivação. Ele quer saber
também, por que a escola foi fechada e o motivo do prédio
público não receber manutenção, dentre outras questões.

“Estive no bairro e conversei com alguns moradores que re-
clamaram do descaso com o local e, principalmente, com a
escola que se encontra fechada desde o ano letivo de 2018, o
que obrigou diversos alunos a irem para outras escolas distan-
tes de suas casas.

Além desse prejuízo, o prédio da escola, que foi construído
com dinheiro público, ou seja, do povo, está a cada dia se dete-
riorando, com mato alto e sujeira, causando o aparecimento de
insetos e animais peçonhentos na vizinhança, num total desca-
so do poder público Municipal para esta que foi uma ótima
escola Municipal”, lamentou Carlos Costa, cobrando que as
informações sejam remetidas com urgência ao Legislativo para
o devido esclarecimento à população.

O vereador Dr. Alencar Faleiros apresentou
um requerimento durante sessão
ordinária na Câmara Municipal
de Varginha solicitando informa-
ções sobre a atual situação do
Instituto de Previdência dos Ser-
vidores Públicos do Município
de Varginha – Inprev - e tam-
bém de suas projeções para os
próximos anos. O documento foi
encaminhado ao prefeito Antô-

nio Silva e ao diretor do Regime Próprio de Previdência Social,
Edson Crepaldi Retori.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do documento é
saber como o Município se posiciona diante das propostas de
reformas nos diversos âmbitos da administração pública. “O
Brasil vive nos dias atuais um debate fundamental sobre refor-
mas estruturais da previdência, tributária, administrativa, entre
outras, sendo que a reforma da previdência é o assunto que
mobiliza a atenção dos cidadãos e da classe política, por isso, é
extremamente importante nos aprofundarmos no assunto e tam-
bém discutirmos a realidade do nosso Município, e de que for-
ma isso irá impactar os segurados e o próprio instituto”, desta-
cou Dr. Alencar.

No requerimento, o vereador solicitou informações a respeito
da idade média de aposentadoria dos servidores públicos muni-
cipais de Varginha, qual é o gasto com servidores ativos e ina-
tivos, como será a proporção entre ativos e inativos nos próxi-
mos anos, como o Município se posiciona em relação a fazer
uma reforma da previdência Nacional, abrangendo estados e
municípios, com uma diversidade imensa de sistemas
previdenciários, dentre outras questões.

Dr. Alencar solicitou, ainda, que sejam encaminhadas cópias
do seu requerimento a todos os deputados estaduais e federais
eleitos e votados em Varginha, e também ao Governador de
Minas Gerais, Romeu Zema.

O vereador Buiú do Ônibus apresentou uma in-
dicação durante a reunião ordi-
nária na Câmara de Varginha,
destinada à Prefeitura, solicitan-
do a realização de operação
tapa-buracos em caráter de ur-
gência em alguns pontos da ci-
dade.

No documento, o parlamentar
pede que o serviço seja realiza-
do na Avenida Cornélia de Carvalho Dominguitto, no bairro
Carvalhos, na Avenida Marlene Pieve Miranda, em frente ao
ponto de ônibus e na Rua Francisco Santos Silva, em frente ao
imóvel de número 730, no bairro Imperial e em toda a extensão
da Rua José Paulino da Silva, próximo ao imóvel de número
1255, localizada no bairro Parque Boa Vista.

“A quantidade de mato e buracos espalhados por estes bair-
ros é impressionante e isso tem causado diversos transtornos
aos munícipes, expondo pedestres e motoristas a riscos de aci-
dentes, por isso, peço que a Prefeitura se empenhe na realiza-
ção das melhorias reivindicadas pela população”, disse Buiú.

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu
Ottoni, encaminhou um requerimento ao Executivo so-

licitando informações sobre a
possibilidade de prolonga-
mento da Avenida Santo
Afonso, no bairro Campos
Elíseos, até a Rua Maria He-
lena, na Vila Mendes.

De acordo com o parla-
mentar, o prolongamento da
avenida é uma obra importan-
te e imprescindível para me-

lhorar o trânsito e o tempo de deslocamento entre os bairros,
além de trazer maior conforto e segurança aos moradores e
cidadãos que passam pela região.

“No ano passado a Prefeitura se comprometeu a realizar
um estudo detalhado da área e avaliar a possibilidade do pro-
longamento da via devido à região apresentar problemas téc-
nicos de topografia e por se tratar de uma área de preserva-
ção ambiental. Por isso, reforço meu pedido de informações
sobre as providências que foram efetivamente tomadas até o
momento”.

Dudu destacou ainda, que, além do aspecto de urbaniza-
ção da região, as obras contribuirão para o melhor aprovei-
tamento dos espaços, como a Praça da Mina, que recebe
milhares de pessoas durante a realização de eventos, e tam-
bém é utilizada por muitas famílias para momentos de lazer,
especialmente aos finais de semana.

O vereador Zué do Esporte apresentou uma indi-
cação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando à Prefeitu-
ra a realização de melhorias na
Escola Municipal Dr. Jacy de
Figueiredo – CAIC I, como a
ampliação do estacionamento e
a instalação de um portão nos
fundos da unidade de ensino.

De acordo com o vereador, as obras proporcionarão um me-
lhor aproveitamento do espaço, principalmente na realização
de eventos promovidos pela escola. “Acredito que essa seja
uma forma eficiente de aproveitar a área, como por exemplo,
transformar o local em um campinho para a prática de espor-
tes ou um espaço para as atividades da escola, poupando inclu-
sive, o tempo gasto com a capina e a retirada de entulhos do
local”, explicou Zué.

O vereador Cláudio Abreu visita Projeto da
E.Matheus Tavares sobre valorização e respeito aos animais -O
vereador Cláudio Abreu, membro da Comissão de Meio Ambiente
e Proteção Animal da Câmara Municipal de Varginha, acompa-
nhado do diretor da Escola do Legislativo Robson Almeida, visi-
tou o projeto pedagógico que está sendo desenvolvido na E. M.
Matheus Tavares. Na ocasião eles foram recepcionados pela di-
retora Franciene Pederiva, pela vice-diretora Lúcia Souza, pela
orientadora Andrea Ferrer e pela supervisora Marceli Silva, que
apresentaram o projeto “Jardim do Saber: Cuidando dos Pets”.

De acordo com Andrea Ferrer, o trabalho é uma iniciativa que
aborda com alunos do pré-escolar, de 4 e 5 anos, atividades que
visam orientar e despertar o interesse das crianças para conhecer
a vida dos cães e dos gatos. “O objetivo é mostrar através de
atividades multidisciplinares a interdependência entre os huma-
nos e os pets, características, semelhanças, diferenças e hábitos.
Explorar os sons, o habitat e os cuidados com os animais. Obser-
var, pesquisar e registrar informações sobre os cães e os gatos e
incentivar produções coletivas”, disse Ferrer.

Cães e gatos foram divididos entre as turmas de 4 e 5 anos e as
professoras ao longo do projeto vão desenvolver diversos temas
dentro da sala de aula, como alimentação dos animais, higiene,
reprodução, microchipagem, adoção responsável, castração, en-
tre outros. A conclusão dos trabalhos vai culminar em um evento
aberto a toda população e que terá diversas atividades que irão
abordar toda a comunidade escolar.

Para o vereador Cláudio Abreu, ações como essas precisam
ser multiplicadas para que tenhamos cidadãos mais conscientes
com a causa animal. “Fiquei extremamente feliz em conhecer o
trabalho da escola Matheus Tavares. Nossa colaboração será no
sentido de viabilizar a multiplicação desse projeto para outras es-
colas de Varginha. A escola mobilizando a comunidade para que
nós possamos minimizar o problema dos animais que são maltra-
tados e abandonados todos os dias. As crianças são multiplicadoras
de conceitos ambientais”, ressalta o vereador.

O vereador Pastor Fausto solicitou ao prefeito, ao
secretário municipal de Planejamento Urbano e ao responsá-
vel pelo Setor de Fiscalização
solicitando as seguintes infor-
mações referentes à coloca-
ção de mesas nos passeios por
parte dos proprietários de ba-
res e restaurantes: Qual é a le-
gislação pertinente referente à
colocação de mesas no pas-
seio?      O Executivo tem ci-
ência de que alguns estabele-
cimentos estão colocando me-
sas no passeio dificultando a
passagem dos pedestres? Como funcionam as sanções para
quem descumprir a legislação? Como é o procedimento de fis-
calização? Há fiscalização nos finais de semana?

Solicitou ao prefeito, ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e
ao Secretário de Estado de Administração Prisional - SEAP,
órgão responsável pelo Presídio de Varginha, para que seja re-
alizado um convênio entre a Prefeitura Municipal e o Presídio
de Varginha, visando a implantação de uma lavanderia no mu-
nicípio para que as detentas do Presídio de Varginha possam
trabalhar em regime de remissão de pena.

O vereador Delegado Celso Ávila apresen-
tou um requerimento na Câ-
mara de Varginha, destinado
ao Prefeito, ao governador do
Estado de Minas Gerais e à
secretária Nacional de Assis-
tência Social, pedindo infor-
mações sobre a destinação de
recursos financeiros, de pro-
fessores e demais servidores
para atuarem na Fundação
Varginhense de Assistência aos
Excepcionais – Fuvae/Apae.

No requerimento apresentado, o vereador falou das difi-
culdades que a instituição vem enfrentando devido à falta de
profissionais e de recursos importantes para a manutenção
dos serviços prestados à comunidade e cobrou respostas
urgentes da Administração.

“A Fuvae tornou-se referência em nossa cidade e também
na região, pelo excelente trabalho que realiza. Porém, a situ-
ação tem ficado mais difícil a cada ano. Hoje, com 419 pes-
soas matriculadas e com muitas outras que continuam aguar-
dando na lista de espera, é impossível que a Instituição con-
siga atender a toda a demanda sem o apoio da Prefeitura e
dos repasses de que tem direito. Por isso, peço que respon-
dam a esses questionamentos e nos informem o que pode ser
feito para que os problemas não voltem a acontecer”, justifi-
cou Delegado Celso.

Projeto de Lei da aluna da Es-
cola do Legislativo de
Varginha é escolhido como um
dos três melhores do Brasil. O
projeto apresentado por Ana
Luiza propõe a diminuição do
uso de agrotóxicos para a pre-
servação das abelhas e exige
que produtores rurais
disponibilizem parte da propri-
edade para o desenvolvimen-
to destes importantes
polinizadores.

Projetos da Escola do Legislati-
vo de Varginha foram classifica-
dos para a final do Parlamento Jo-
vem Brasileiro 2019. O de Luiz
Otávio, aluno do Cefet propõe
que sejam estabelecidas diretri-
zes nacionais, através da Secre-
taria Nacional de Segurança Pú-
blica, para a preservação da vida
e a valorização do profissional da
segurança pública enquanto tra-
balhador. O de Paulo Vinícius, da
E.E.Pedro de Alcântara, prevê a
proibição da utilização de
contêineres como salas de aula,
bibliotecas ou quaisquer outros
ambientes escolares.
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A Prefeitura de Varginha parabeniza Anderson Souza
medalha de Prata no ciclismo BMX e a armadora esquerda
Jaqueline Anastácio, medalha de Ouro pela Seleção Bra-
sileira de Handebol feminino nos Jogos Pan-Americanos dis-
putados  em Lima – Peru 2019.

Anderson Souza conquistou a Prata para o Brasil na moda-
lidade Race ao terminar o percurso com o tempo de 32.493.
Ele começou a treinar na pista de bicicross “Dereck Silva Reis”,
no alto do bairro Campos Elíseos em Varginha e atualmente
mora nos Estados Unidos.

Jaqueline Anastácio começou a treinar handebol na Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura – SEMEL e
hoje atua na equipe romena do Magura Cisnadie. A atleta
varginhense chega a sua oitava Liga distinta na Europa. Co-
meçou pela Húngara, passou por Noruega, Rússia e Dinamar-
ca, posteriormente por Alemanha, Turquia e após a última em
Israel, joga na Romênia.

A seleção de Handebol feminino do Brasil conquistou o sexto
Ouro seguido em Pan-Americanos e garantiu vaga na Olimpíada
de Tóquio-2020, ao vencer a seleção da Argentina.

A iniciativa de parabenizar os atletas é do vice-prefeito, Vérdi
Lúcio Melo. “A SEMEL in-
veste incessantemente no es-
porte e inclusive nas categori-
as de base que é um celeiro
de revelações de talentos que
chegam a brilhar internacional-
mente como o Anderson e a
Jaque. Isso notamos em outros
esportes também, como por
exemplo, o judô, a natação e
tantos outros”.

Ressaltou Vérdi: “Para nós
o reconhecimento é que a nos-
sa oferta de formação e de treinos foi, é e será um investimen-
to corretíssimo, somado e esses talentos próprios de cada atle-
ta que tem oportunidade de se transferir para grandes equipes
e jogar em alto nível”.

PAN - O PAN de Lima reuniu cerca de 6.580 atletas de 41
países das Américas. Dos 39 esportes, 22 valeram como clas-
sificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. No
total, o Brasil teve 485 atletas em ação na capital do Peru.

A delegação brasileira conquistou, no PAN de Lima, 55 ou-
ros, 45 pratas e 71 bronzes alcançando assim os três maiores
objetivos: quebrou o recorde de medalhas de Ouro (55, três a
mais que no Pan de 2007, no Rio de Janeiro); foi ao Pódio
como jamais tinha subido (171, 14 vezes a mais que a marca
anterior); e encerrou o evento em segundo lugar no quadro
Geral, atrás apenas dos Estados Unidos, repetindo o ocorrido
em 1963, no PAN de São Paulo.

Prefeitura parabeniza dois
atletas varginhenses

medalhistas no PAN de Lima

A Secretaria Municipal de Agricultura, apoiada pela Divi-
são de Relações com a Comunidade, desenvolve no bairro Car-
valhos parceria muito importante que redundará em benefício
da comunidade. Trata-se da construção de uma Horta Comu-
nitária nas imediações da nova escola de Ensino Fundamental
que está sendo construida pela prefeitura de Varginha para aten-
der a demanda daquela região.

A ideia base é que a comunidade, representada  por suas
lideranças, e com apoio técnico da Secretaria de Agricultura,
possa trabalhar no plantio de hortaliças e leguminosas para sus-
tento das famílias integrantes do projeto e o que sobrar seja
destinado às famílias carentes.

Segundo a Presidente do conselho, Alessandra da Silva, a
iniciativa veio de encontro a uma antiga aspiração da comuni-
dade. “É a realização de um sonho”, segundo ela.

De acordo com a Lei nº 84/2018, as hortas comunitárias
podem ser instaladas em áreas públicas do Município e tam-
bém em espaços particulares que venham a ser cedidos tem-
porariamente por seus proprietários para práticas de agricultu-
ra familiar ou agroecologia.

O programa prevê a ocupação de áreas urbanas para o
cultivo de hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais,
produção de mudas e outros alimentos.

O Secretario de Agricultura, Marcos Foresti, fala do traba-
lho pioneiro que está sendo realizado naquela localidade, nas
proximidades na escola do bairro Carvalhos. “Iniciamos a lim-
peza da área para implantação de uma futura horta, vamos
construir uns 20 canteiros para verduras e hortaliças, a Escola
vai contribuir com a água, e cada um vai fazer a sua parte para
o sucesso deste projeto. A nossa intenção é levar para outras
comunidades. Agora vamos cercar a área e levantar os cantei-
ros para que em 30 dias esteja tudo pronto”, diz o Secretário.

PROJETO HORTA ESCOLAR
É SUCESSO NA

E.M. DR. JACY DE FIGUEIREDO
CAIC 1

As turminhas da Escola em Tempo Integral da EM Dr.
Jacy de Figueiredo – CAIC 1 estão muito empolgadas, pois,
após participar de todo o processo de cultivo das verduras
do projeto Horta Escolar, os alunos realizaram a primeira
colheita nesta semana.

Entre os benefícios alcançados com esse projeto se des-
tacam a produção e consumo de alimentos naturais pelos alu-
nos, atividades ligadas à culinária na Escola, troca de conhe-
cimentos, inserção de assuntos como a economia doméstica,
a influência nas escolhas alimentares das crianças, além de
apresentar na prática as consequências que ações do homem
têm em relação ao meio ambiente.

O resultado do projeto Horta Escolar são alunos mais
conscientes que levam para a vida ensinamentos ecológicos,
amplificando a necessidade de uma mudança de postura que
é preciso implantar na sociedade com relação à natureza.

Prefeitura de Varginha e moradores do
bairro Carvalhos constroem Horta

Comunitária para servir a comunidade

***  Fogo no hospício
  - Um maluco telefona para o Corpo de Bombeiros informan-
do que está pegando fogo no hospício. Menos de dez minutos,
olha as viaturas chegando ao local.
Os bombeiros saltam do carro e o Comandante pergunta:
- Onde é o fogo?
E o louco: - Vocês vieram tão depressa que eu ainda não acen-
di o fogo.

***  Bêbado no velório
 - Bêbado chega no velório todo feliz cantando: - Parabéns pra
você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de
vida. Viva!
Alguém chega e fala:
- Não pode cantar, pois, é um velório.
- Bem que eu vi que o bolo estava cumprido demais.

***  Globalização
Um explorador americano estava em uma floresta africana e
foi preso por uma tribo de canibais. Depois de ficar algumas
horas preso numa cabana, ele vê um homem com chapéu branco
entrar e perguntar:
- Qual ser o nome de homem branco?
- Meu nome é Joe Ferry ... Mas, por que vocês querem saber
meu nome?
- Não ser nada importante - respondeu o índio - é só pra escre-
ver no menu.

***  Outro lado da rua
- Um maluquinho mesmo, de verdade, chega para uma senho-
ra na calçada e pergunta:
- Minha senhora, por favor, onde é que fica o outro lado da
rua?
A senhora muito paciente, mostra a outra calçada para o
maluquinho e este diz:
- Engraçado, eu estava lá e me disseram que era aqui.

HOMENAGEM  AO

?

?
* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Quando o mar toma um porre?
02 - Qual o som que nos faz adormecer?
03 - Qual a água que não apaga o fogo?
04 - O que cortamos, mas, nunca comemos?
05 - Como o vaqueiro interpela as pessoas?
06 - Qual o animal que sempre andou calçado?
07 - Qual o antagonismo entre uma orquestra e uma briga?
08 - Por que os funcionários dos Correios usam roupas amarela?
09 - O que por duas vezes é de graça, mas na 3ª temos de comprar?
10 - O que representa um ferro a carvão junto a um ferro elétrico?

Perguntas Culturais
11 - Sabe dizer o feminino de bode?
12 - Em quantas partes se divide nosso coração?
13 - Qual a região brasileira com menos Estados?
14 - Qual o maior osso encontrado no corpo humano?
15 - Quando é que 9 x 6 não são 54?
16 - Cidade conhecida por ‘Terra da Garoa’?
17 - Numero de corcovas de um dromedrário?
18 - Qual dos sete anões usa óculos?
19 - O que todos nós invariavelmente recebemos?
20 - Dia do mestre no Brasil?

RESPOSTA - 1- Quando está de ressaca; 2- Sonífero; 3-
Aguardente; 4- Baralho; 5- Sem rodeios; 6- Gato de
botas; 7- Uma começa a festa e a outra acaba com a
mesma; 8- Para entregar correspondência; 9- Os dentes;
10- Um ferro velho; 11- Cabra; 12- Quatro (duas aurícu-
las e dois ventrículos; 13- Região Sul - tem 3 Estados:
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 14- O
fêmur; 15- Quando não sabemos multiplicar; 16- São
Paulo; 17- Uma; 18- Mestre; 19- Nome; 20- 1º de Abril.

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA...............
MESMO SEM ESTAR SENDO FILMADO

15 A 3015 A 3015 A 3015 A 3015 A 30
AGOSTO  2019AGOSTO  2019AGOSTO  2019AGOSTO  2019AGOSTO  2019

Áries 21/3 a 20/4 - Mais confiança em si. Não reagir a provocações.
Surpreender o outro na madrugada. Carinho desarma.
Touro 21/4 a 20/5 - Divirta-se mais com a vida e o que tem. É
preciso aprender a “tirar leite” em pedras. Pôr verde em tudo.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Pressa é só um vício. Deixe a ansiedade e
inquietude. Faça opção por um lazer sadio, em grupo.
Câncer 21/6 a 21/7 - Nem durão, nem moleza. Virtude é meio. É
equilíbrio. A palavra bem selecionada, salva e sublima.
Leão 22/7 a 22/8 - Às vezes faz bem alugar um ombro e ouvido
amigo para descansar, ouvir ou dizer o que pensa e quer.
Virgem 23/8 a 22/9 - Mais leve e solto, mente descansada, mostre
a que veio. Merece respeito. Saiba se impor em tudo.
Libra 23/9 a 22/10 - Hora de deixar mágoas e ressentimentos. Se
tem alguém que só tem o que agradecer é você. Reze mais.
Escorpião 23/10 a 21/11 - As vezes é bom alugar um ombro e
ouvido amigo para ouvir o que precisa, dizer o que pensa e quer.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Mais calmo e relaxado, apto para resolver
pendências e desencontros, liberta-se de peias e amarras.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Mil vezes se arrepender pelo que fez,
a se lamentar por não haver tentado. Isso vale para tudo.
Aquário 21/01 a 19/2 - Algo inesperado lhe traz inquietação. Saiba
tirar boas lições até do que lhe traz até a adversidade.
Peixes 20/02 a 20/03 - Procure mais um lazer sadio. Algo que
satisfaça os dois. Lembre-se: Nem sempre a escolha é sua.
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A população da região dos bairros Pinhei-
ros, São Geraldo, Boa Vista, Alto Pinheiros e
Corcetti, além da área rural, conhecida por PSF
Vista Alegre, é a próxima a ser beneficiada
com melhorias nos locais do atendimento bá-
sico à saúde. O trabalho realizado pela Prefei-
tura de Varginha já começou no PSF Girassol
que anteriormente se chamava Policlínica Dr.
Paulo Frota.

De acordo com o responsável pela refor-
ma, Anderson Vitor Barros, o Neneco, o local
está ganhando acessibilidade, instalação de
bebedouros, e toda a parte elétrica e hidráuli-
ca está sendo revisada. “Estamos fazendo uma
revitalização total do imóvel”, afirma. O PSF
Girassol atende cerca de 3.200 moradores dos
bairros São Geraldo e do início do Corcetti,
sendo a maioria idosos.

Já a obra no PSF Pinheiros - que fica no
andar debaixo onde até o ano de 2011 funcio-
nou o “Arquivo Morto” da Prefeitura – vai co-
meçar ainda nesse mês de agosto. “Assim que
a equipe for terminando o trabalho no PSF
Girassol já será remanejada para o PSF Pi-
nheiros que atende aproximadamente 3.100
pessoas residentes nos bairros Pinheiros, Alto
dos Pinheiros e Boa Vista”, explica Neneco.

Atendimento
Essas duas unidades de saúde trabalham

juntas para atender da melhor forma possível
a população. Tem ginecologista, pediatra, mé-
dico da família, além de três dentistas, sala de
vacina e farmácia. O agendamento do PSF
Pinheiros é feito às sextas-feiras, às 7h, por
telefone (3223-6248) ou presencialmente, e o
no PSF Girassol, a cada 15 dias na terça feira,
por telefone (3690-2183) e presencialmente.

A enfermeira coordenadora do PSF Pinhei-
ros, Lídia Sigiani, explica que existem vagas
para demandas espontâneas, que são os co-
nhecidos encaixes destinados para pessoas que
porventura precisam de consultas com uma
certa urgência.

Acolhimento
Quando uma pessoa procura o PSF pela

primeira vez o que acontece? O acolhimento.
É feito um cadastro com o agente de Saúde.
Posteriormente, são explicados todos os ser-
viços oferecidos e disponibilizados para a po-
pulação. “Como o Alto dos Pinheiros é um
bairro novo temos acolhido muitas pessoas”,
diz Lídia.

O PSF Girassol e o PSF Pinheiros obtive-
ram nota máxima no Programa Nacional da
Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica –
PMAQ, cuja avaliação ocorre a cada dois
anos. “Oferecemos todos os serviços básicos
de Saúde como vacina, curativos, consultas,
controle de pressão, crescimento e Desenvol-
vimento (CD de crianças), além de outros”,
ressalta a enfermeira coordenadora do PSF
Girassol, Gleiciele Arimatéa Moreira.

Para ela, “a reforma era necessária, pois,
o prédio é antigo, e um local bem estruturado
e recém reformado faz com que os pacientes
se sintam melhores acolhidos”.

Quem comunga dessa opinião é Lídia (PSF
Pinheiros). “Vamos conseguir aumentar um
consultório e reestruturar as salas, já que nos-
sa estrutura física é muito boa com quatro con-
sultórios, sala de técnica de enfermagem, sala
de curativo, sala dos agentes de saúde, sala do
NASF, banheiros, cozinha e até anfiteatro”,
enfatiza Lídia.

Praça - A Prefeitura adianta que a Praça

Prefeitura investe na revitalização dos
PSF Girassol e Pinheiros

As duas unidades de saúde tem nota máxima no PMAQ
Programa Nacional da Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica

em frente ao PSF Girassol também será
revitalizada. Nessa praça fica a sede do Con-
selho Comunitário que sedia, por exemplo,
reuniões do PSF e eventos da Saúde.

Unidades de saúde - Quatro unidades de
Saúde de Varginha já foram reformadas:
Canaã, Sion, Santana e Barcelona. Ao todo
são 22 unidades básicas de Saúde e um total
de 28 equipes de profissionais à disposição
da população.
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* Depósitos judiciais - O CNJ deve permitir que bancos privados administrem os bilionários
depósitos judiciais. A possibilidade veio em pedido do TJ/SP, que requereu autorização para
realizar uma licitação entre bancos públicos e privados. O julgamento no plenário virtual já conta
com 12 votos favoráveis e apenas um contrário. Como só faltava um voto a ser proferido até o
fim desta sexta-feira, é improvável uma mudança no resultado.
* Depósitos judiciais - Antecedente - Em 2008, com poucos anos de existência, o CNJ
entendeu que os bancos privados não poderiam administrar depósitos judiciais, segundo decisão
que anulou os convênios realizados entre o Bradesco e os TJs do RJ e de MG. Na ocasião, o
placar foi 9 x 4.
* Depósitos judiciais - Uma nova era - Agora, a história é outra. O relator do pedido do TJ/
SP, conselheiro Arnaldo Hossepian, argumentou no voto apresentado que "a hermenêutica cons-
titucional não consagra qualquer espécie de 'monopólio' em favor dos bancos públicos" e "ao
empregar o advérbio preferencialmente (art. 840 do CPC), o legislador atribuiu margem de
discricionariedade ao agente público".
* Direito - Novos cursos - OAB pede que ministro da Educação suspenda abertura de cursos
de Direito por cinco anos, até que se verifique a qualidade dos já existentes.
* Honorários irrisórios - Em Quirinópolis/GO, um advogado deverá receber R$ 0,59 de
honorários sucumbenciais. Decisão é da juiza de Direito Adriana Maria dos Santos Queiróz de
Oliveira, da 1ª vara Cível, ao fixar honorários em 10% do valor da condenação - que foi de
devolução da cobrança indevida de R$ 5,90. O autor opôs embargos, que foram negados pela
magistrada ao salientar que não houve vício em sua decisão e que, se está inconformado com a
decisão, deve buscar a reforma por meio adequado.
* Instinto animal - "Eles gostam de brincar e latem muito, e precisam de socialização para se
tornarem mais equilibrados; latem por estímulos externos (é do instinto)." A curiosa anotação foi
feita em sentença do juiz de Direito Flavio André Paz de Brum, do 2º JEC de Florianópolis. No
caso, a moradora de um condomínio, que tem quatro cães da raça Lulu da Pomerânia, alegou
sofrer assédio de vizinho que reclamava dos constantes latidos dos animais. O magistrado, ao
considerar o "instinto" inerente à raça, afastou pedidos de indenização e determinou que a
moradora tire de seu apartamento pelo menos dois dos animais, por perturbação do sossego.
* Teu passado te condena? - Os ministros do STF deram início ao julgamento de RE no qual
se discute se condenações anteriores, cujas penas tenham sido cumpridas ou extintas há mais
de cinco anos, podem ser consideradas como maus antecedentes para fixação de pena-base em
novo processo criminal. Julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Marco Aurélio.
Até o momento, a maioria seguiu o relator, ministro Barroso, para quem o prazo de cinco anos
da prescrição da reincidência não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes.
* Crime sexual - Aumento de pena - Ainda em matéria penal, os ministros do STF concede-
ram HC de ofício a um homem para afastar majoração da pena aplicada pela prática dos crimes
de estupro e atentado violento ao pudor. O plenário entendeu que, apesar da gravidade do crime,
a CF prevê a retroatividade da lei penal quando esta for mais benéfica ao réu.
* Suspensão - Gilmar Mendes suspende ação penal instruída com dados do Coaf repassados
ao MP sem autorização judicial. Noticiando o caso, imprensa reforça que a decisão do ministro
foi contra o entendimento do juiz Marcelo Bretas, da 7ª vara Criminal do RJ, que havia negado
pedido de suspensão. Faz-se isso, ninguém duvida, para criar um antagonismo desnecessário.
* ????? - Na lei de abuso de autoridade, a pergunta que fica é: Sergio Moro vai abandonar seus
colegas juizes e promotores, ou vai encaminhar pedido de veto ao presidente da República?
* Manda quem pode - Outro dia ocorreu uma provocação irônica dizendo que Sergio Moro
estava à procura de emprego. A notícia, contada na ordem certa, é que Bolsonaro está empur-
rando seu ministro da Justiça para fora do governo. Só não vê quem não quer. Por exemplo, o
Presidente disse que vai trocar o Superintendente da PF no RJ, atropelando toda a hierarquia do
ministério da Justiça.
* TSE - Cota feminina - Plenário do TSE confirmou entendimento do TRE/RS e manteve a
cassação de diplomas de dois vereadores de Rosário do Sul por causa do repasse de verbas
para candidaturas femininas a candidatos do sexo masculino.
* Aluguel - É possível a inclusão, na execução em que oferecidos embargos de devedor, dos
aluguéis vencidos no curso da ação revisional. Decisão é da 3ª turma do STJ, a partir do voto da
relatora, ministra Nancy Andrighi.
* Anulação de hipoteca - A 4ª turma do STJ negou anular hipotecas realizadas por aqueles
que constam no registro de imóveis e alegaram que o bem tinha sido previamente doado em
partilha, mas, a doação não foi registrada. O relator, ministro Salomão, concluiu que "não há
como permitir, ferindo de morte a segurança jurídica e o princípio da publicidade registral, o
enriquecimento sem causa daqueles que, com efeitos apenas obrigacionais, sem transcrição do
título no registro de imóveis, receberam gratuitamente o bem em detrimento do interesse de
credor com garantia real - hipoteca constituída do ponto de vista legal hígida, posteriormente a
essa doação não registrada".
* Titular de cartório - Responsabilidade - Não responde o titular do Cartório de Registro de
Imóveis por atos lesivos praticados por seu antecessor, pois, sua responsabilidade pessoal ape-
nas se inicia a partir da delegação, não havendo sucessão empresarial. Entendimento é da 3ª
turma do STJ, em caso relatado pelo ministro Sanseverino.
* Provas ilícitas - 6ª turma do STJ tranca ação penal baseada em flagrante de policial que
acessou celular sem autorização. No momento da abordagem ao veículo em que estavam o
paciente, o corréu e sua namorada, o policial atendeu ao telefone do condutor, sem autorização
para tanto e passou-se por ele para fazer a negociação de drogas e provocar o flagrante. Para
o colegiado, "prova obtida dessa maneira arbitrária é ilícita".
* Físico para eletrônico - Digitalização das peças processuais, em face da conversão dos
autos físicos em eletrônicos, é obrigação do Judiciário, que não pode ser transferida às partes.
Decisão é da 8ª turma do TST, ao entender que resolução do TRT da 3ª região viola a Constitui-
ção ao transferir a obrigação.
* Indumentária - O CNJ decidirá a legalidade de julgamentos por Júri com réus usando roupas
de presidiário. Um pedido de providências trata dos julgamentos nas varas do Júri de São Luís/
MA, onde os réus estão sendo julgados com a roupa de presidiário. O processo está concluso ao
conselheiro André Godinho.
* Indumentária - II - No início da semana o próprio TJ/MA, por meio da 3ª câmara Criminal,
anulou sessão plenária de Júri porque o acusado usava o uniforme de presidiário; no dia seguinte
foi a vez do STJ se manifestar acerca do tema ao cassar decisão mineira que genericamente
indeferiu pedido do réu para usar roupas comuns na sessão do Tribunal do Júri.
* Mãe em cárcere - O desembargador Issa Ahmed, do TJ/SP, suspendeu decisão que deter-
minava acolhimento institucional de um bebê com poucos dias de vida, cuja mãe está sob prisão
provisória. O magistrado determinou que a filha fique com a mãe até os seis meses de vida, no
estabelecimento prisional, levando em conta a importância do aleitamento materno e da convi-
vência familiar.
* Transparência - CCJ do Senado aprova PL que autoriza ex-prefeitos e ex-governadores acessarem
o Sincov - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, para fins de prestação de
contas, até o encerramento dos contratos firmados em seus mandatos. Senador Eduardo Gomes,
autor da proposta, explica que a medida favorece a transparência na gestão pública.
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O prefeito Antônio Silva assinou Protocolo
de Intenções com a empresa Jaguar Máqui-
nas, representada por seus proprietários Carlos
Roberto Ezequiel de Souza e Márcia Virginia
Cardoso Souza, visando a doação de área lo-
calizada na Rodovia BR-491 - bairro Aeroporto.

Empresa do ramo  de metalurgia, que pro-
duz colheitadeiras de café, entre outros equi-
pamentos ligados ao agronegócio, a Jaguar
Máquinas produz colheitadeiras desde  o chassi
até o produto final, sendo fabricação totalmente
varginhense, empregando profissionais como
caldeireiros, torneios, soldadores, pintores e
montadores de máquinas agrícolas, mecânicos
de manutenção e montagem, além de pessoal
de almoxarifado, área de projetos e adminis-

Prefeito Antônio Silva assina
protocolo de intenções com a
empresa Jaguar Máquinas

trativo, e pessoal indireto voltados para vendas
e marketing.

O projeto da empresa envolverá investimento
global estimado em R$ 4.035.000,00 que pro-
porcionará, no período de 2019 a 2023, fatura-
mento bruto estimado em R$ 20 milhões.

A empresa, que atualmente conta com 22
empregos diretos e aproximadamente 60 indi-
retos, proporcionará entre os anos de 2019 a
2023, 40 novos empregos diretos.

Participaram da assinatura juntamente com
o prefeito Antônio Silva e com os proprietários
da empresa, o vice-prefeito Vérdi Melo, o se-
cretário Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Pedro Gazzola  e o supervisor de In-
dústria Ricardo Takei.

O prefeito Antônio Silva participou da inau-
guração da unidade do Mart Minas em
Varginha, a 35ª loja do grupo. Localizada no
bairro Santa Maria, em uma área de 5.200 m²
de área, possui 25 checkouts e estacionamen-
to com cerca de 335 vagas para carros, além
de posições para motos e bicicletas.

Na oportunidade, ressaltou Antonio Silva:
“Sempre que participamos da inauguração de
um novo empreendimento para a cidade, te-
mos a sensação do dever cumprido. Varginha
foi escolhida por sua posição estratégica, na

Prefeito Antônio Silva participa da inauguração do Mart Minas
região Sul de Minas, ficando a 320km da capi-
tal do Estado, Belo Horizonte.

Ainda, localizada às margens do Lago de
Furnas, e ao mesmo tempo equidistante a três
capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte.

O Mart Minas chega para se somar as de-
mais redes de supermercados da cidade, cada
um tendo seu espaço, atendendo a população
da cidade e região. Isso sem contar a geração
de emprego e renda. Tudo isso é motivo para
comemorarmos”, disse o Prefeito.


