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O Município de Varginha
se inscreveu para aderir ao
modelo de Escola Cívico
Militar proposto pelo gover-
no Federal. O prazo limite
para adesões venceu nesta
sexta-feira, 11/10, mas, o
prefeito Antônio Silva en-
viou ofício, na terça-feira,
dia 8/10, ao Secretário de
Fomento às Escolas Cívico
Militares, Aroldo Riveiro
Cursino, manifestando o
interesse em aderir ao mo-
delo. O Programa terá par-
ceria entre o Ministério da
Educação (MEC) e o Minis-
tério da Defesa, que vai des-
tacar, através de processo
seletivo, militares da Reser-
va das Forças Armadas para
trabalhar em funções Admi-
nistrativas e de Gestão nas
Escolas.

Prefeitura de Varginha inscreve
Município para receber modelo

de Escola Cívico Militar

Alunos têm de se apresentar em posição de
sentido em escola com parceria militar na Bahia

Na oportunidade, o pre-
feito indicou duas Escolas
Municipais que podem ser
utilizadas para a implanta-
ção do Modelo em
Varginha. São elas, a Esco-
la Municipal Domingos Ri-
beiro de Rezende, no cen-
tro da cidade, e a Escola
Municipal José Augusto de
Paiva, no Santana.

A gestão híbrida compar-
tilhada com civis e milita-
res será implementada em
2020, em 54 Escolas. De
acordo com o Ministério da
Educação (MEC) as escolas
devem manifestar interesse
junto à secretaria Estadual
de Educação. Serão
selecionadas duas institui-
ções de cada Estado e do
Distrito Federal.

O MEC vai liberar R$ 54

m i l h õ e s
para o pro-
grama em
2020, sen-
do R$ 1 mi-
lhão por
Escola. O
d i n h e i r o
será inves-
tido no pa-
gamento de pessoal em al-
gumas instituições e na
melhoria de infraestrutura,
compra de material escolar,
reformas, entre outras pe-
quenas intervenções.

O prefeito Antônio Silva
explica que tão logo tomou
conhecimento da possibili-
dade dos municípios se ha-
bilitarem a possuir uma Es-
cola Cívico Militar imedia-
tamente solicitou a Secreta-
ria de Educação que adotas-

se todas as providências
para que dentro do prazo
estabelecido se habilitasse.

“Já tivemos retorno,
estamos com nosso interes-
se formalmente registrado e
estamos aguardando uma
definição. Temos duas esco-
las em condições para esse
Modelo que é uma inovação
no Brasil que traz ganhos
extraordinários para a edu-
cação Municipal”, ressaltou
o prefeito Antonio Silva
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A exemplo do que vem
ocorrendo deste o início da
gestão e cumprindo o com-
promisso de zelar por seus
servidores, a prefeitura de

 Prefeitura de Varginha paga primeira
parcela do 13º Salário no dia 31 de Outubro

Varginha - Administração
Antonio Silva + Vérdi Melo
- anunciou que mais uma
vez antecipará o pagamen-
to da primeira parcela do

13º Salário dos servidores
públicos Municipais da Ad-
ministração direta, indireta
(fundações e autarquias),
junto com a folha de paga-

mento dos cerca de 3 mil
funcionários, o que repre-
senta um montante de R$ 5
milhões.

Lembrando que a primei-
ra parcela do 13º salário dos
funcionários inativos do
Município (1.361 aposenta-
dos e pensionistas do Inprev
– Instituto de previdência
dos servidores Públicos
Municipais) já foi paga no
dia 30 de agosto.

* Bola
> Cheia

 Pág 3 Pág 3

Aniversário de Varginha
é comemorado com

Desfile Cívico Militar e Escolar

Aniversário de Varginha
é comemorado com

Desfile Cívico Militar e Escolar

 Pág 2

Este importante gesto não pode ser relegado a se-
gundo plano e nem esquecido como se importante não
fosse. Afinal, com órgãos públicos gastando mais do
que deveriam e, quiçá, desviando reais e mais reais
do erário público.

Mas, com as Mesas Diretoras da Câmara Munici-
pal de Varginha o erário público tem sido levado a
sério. As mesas diretoras, em especial presididas pe-
los vereadores Leonardo Ciacci e Zacarias Piva e seus
pares, foram atores deste legado a favor, direta ou in-
diretamente, da população.

Assim, mais uma vez, agora, a Mesa Diretora, sob
a Presidência de Dudu Ottoni, e seus pares, a Câmara
Municipal de Varginha economiza e repassa R$ 1 mi-
lhão para o Hospital Bom Pastor

É a segunda vez no ano que a Câmara Municipal de
Varginha abre mão de parte do seu orçamento para
repassar à prefeitura de Varginha. Novamente a eco-
nomia foi de R$ 1 milhão e o recurso destinado para a
compra de medicamentos e manutenção da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha – Fhomuv –
mantenedora do Hospital Bom Pastor.

Portanto, ao todo, já são R$ 2 milhões que a Câma-
ra de Varginha economiza neste ano em prol da Saúde
no Município. “Mais uma vez demonstramos o com-
promisso com a população e reafirmamos a tradição
da Câmara de Varginha de ser um Legislativo enxuto,
que propõe novas ações e executa projetos de quali-
dade sem precisar desperdiçar o dinheiro público. Te-
mos orgulho de ser uma referência positiva na nossa
região”, disse o presidente da Câmara, Dudu Ottoni.

A devolução foi acordada com a Prefeitura, por isso,
o recurso já tinha destino certo. Geralmente, a Câma-
ra devolve os recursos e indica onde a verba deve ser
aplicada, sem obrigação do Executivo destinar para
onde houve a indicação.

“Dessa maneira mostramos que, apesar de indepen-
dentes, os poderes Legislativo e Executivo são har-
mônicos entre si. Tudo que for para o bem da cidade e
da população, a Câmara de Varginha sempre será par-
ceira, e não teria como ficarmos inertes em um mo-
mento em que a Saúde precisa da nossa ajuda. Espe-
ramos que esse recurso ajude na recuperação dos pa-
cientes e na manutenção do Hospital Bom Pastor para

que, os que precisam, sejam
atendidos com a dignidade
que merecem”, ressaltou
Dudu Ottoni.

Em maio deste ano a Câma-
ra já havia repassado R$ 1
milhão para a Prefeitura, tam-
bém para ajudar o Hospital
Bom Pastor. Na ocasião foi
comprada uma peça, no valor
de R$ 700 mil, para consertar
o aparelho de Radioterapia e
para a aquisição de medica-
mentos. A ação foi providen-
cial, pois, o referido aparelho
estragava rotineiramente e
com o conserto proporcionou
uma melhora no atendimento
dos pacientes.
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O prefeito Antônio Silva
homologou na sexta-feira,
11/10, a licitação para a
contratação de empresa para
a conclusão das obras de
construção de Ginásio Poli-
esportivo para a implanta-
ção do Centro de Iniciação
do Esporte – CIE, em área
localizada na Avenida
Zoroastro Franco de Carva-
lho, bairro Santa Maria.
Participaram da assinatura o
vice-prefeito Vérdi Melo e
o presidente da Comissão
Permanente de Licitações,
Sivaldo Afonso Piva.

A vencedora é a empresa
Tri-Service Engenhart`s, e o
valor global da contratação
é de R$ 2.617.498,48, sen-
do R$ 2.419.189,84 para o
lote 1 e R$198.308,64 para
o lote 2.

O CIE de Varginha é o
modelo para terrenos de
2.500 m² e área construída
de 1.600 metros quadrados.

Quando concluído, o Gi-
násio Poliesportivo terá ar-
quibancada com 177 luga-
res e, ainda, área de apoio
(administração, sala de pro-
fessores/técnicos, vestiári-
os, chuveiros, enfermaria,
copa, depósito, academia,
sanitário público).

O espaço vai abrigar as

Prefeito Antônio Silva
homologa licitação de

contração de empresa para
conclusão das obras do CIE

modalidades Olímpicas de
atletismo, basquete, boxe,
handebol, judô, lutas, tênis
de mesa, taekwondo, vôlei,
esgrima, ginástica rítmica,
badminton e levantamento
de peso, além de seis mo-
dalidades paraolímpicas:
esgrima de cadeira de rodas,
judô, halterofilismo, tênis
de mesa, vôlei sentado e
goalball e uma não-olímpi-
ca (futsal).

“Esta foi uma obra idea-
lizada em 2014 durante as
Olimpíadas. A obra come-
çou em 2017. Mas, apresen-
tou problemas. Infelizmen-
te a empresa contratada não
deu conta de cumprir o con-
trato e acabou abandonan-
do a obra. Mas, agora, com
este passo, estamos certos
de que muito em breve te-
remos um Centro de Inicia-
ção a altura do que a nossa
cidade merece”, disse o pre-
feito Antonio Silva.

“A conclusão do CIE é
uma meta da nossa Admi-
nistração, dada a importân-
cia deste instrumento públi-
co, que surge como uma das
ferramentas essenciais no
processo de massificação da
prática esportiva no País”,
disse o vice-prefeito Vérdi
Lúcio Melo.

O vereador Zacarias Piva
apresentou indicação, na Câ-
mara Municipal, solicitando ao
Prefeito que sejam tomadas
providências para a criação de
um novo plano de Saúde pró-
prio para os servidores muni-
cipais de Varginha.

Durante o seu discurso, Piva
relembrou a extinção do Insti-
tuto de Saúde dos Servidores
Públicos – ISA, causada pela
má administração, fraudes fi-
nanceiras e contábeis que fo-
ram, inclusive, alvo de inves-
tigações do Ministério Públi-
co e resultaram em busca, apre-
ensão, prisão, ação penal, e
destacou as dificuldades en-
frentadas pelos servidores du-
rante atendimentos em outros
serviços, desde o fechamento
do instituto.

O presidente da Câmara de
Varginha, vereador Dudu
Ottoni, encaminhou indicação
ao Executivo solicitando que
seja providenciada a reforma
da quadra poliesportiva locali-
zada na Rua Antônio Bernar-
des Pereira, no bairro São Ge-
raldo.

Segundo o vereador, os mo-
radores aguardam há bastante
tempo por melhorias na infra-
estrutura do espaço e reclamam
que o local não oferece segu-
rança aos frequentadores.

“No ano de 2018 cheguei a
apresentar uma indicação na
Câmara pedindo que o local
fosse reformado. Porém, até o
momento nada foi feito. Essa
quadra é muito importante para
a comunidade e está pratica-
mente sem condições de uso.
Por isso, precisamos que a Pre-
feitura faça reparos nos
alambrados, pintura, ilumina-
ção, limpeza e capina”, expli-
cou Dudu.

O parlamentar destacou, ain-
da, a importância de investi-
mentos por parte da Adminis-
tração nos equipamentos públi-
cos destinados ao esporte e ao
lazer da população.

“A promoção e valorização de
locais adequados e acessíveis,
que promovam a integração e
a qualidade de vida da popula-
ção varginhense, são de suma
importância para o desenvol-
vimento de nossa cidade, uma
vez que é responsabilidade do
poder Público zelar destes es-
paços”, ressalta.

Proposta apresentada pelo
vereador Delegado Celso
Ávila, durante reunião ordiná-
ria na Câmara Municipal, pre-
tende acabar com o descarte
irregular de entulhos de obras
e reformas em Varginha.

No pedido encaminhado ao
Executivo, o parlamentar pro-
põe que sejam implantados
ecopontos de coleta seletiva de
materiais e resíduos de cons-
trução civil no Município, co-
laborando com a preservação
do meio ambiente e com a lim-
peza da cidade.

“O descarte deste tipo de
material nas ruas, nas calçadas,
praças e terrenos baldios é uma
prática muito comum por toda
a cidade, já que esses resíduos
não são recolhidos pelos cami-
nhões da coleta de lixo. É uma
situação que precisa ser revis-
ta, pois, além de se tornar um
incômodo para a população, os
entulhos acabam gerando ou-
tros problemas, como enchen-
tes, a proliferação de animais
peçonhentos e a degradação do
ambiente urbano”, justificou o
vereador.

Dr. Celso destacou, ainda,
que a reciclagem dos resíduos
de construção e demolição é
viável do ponto de visto técni-
co e ambiental, cabendo à Ad-
ministração incentivar a sua
implementação, inclusive, atra-
vés da viabilização da ativida-
de privada.

“Diversas Prefeituras brasi-
leiras já operam centrais de

PALAVRA DO VEREADOR:
A VOZ E A VEZ DO POVO!

reciclagem de resíduos de
construção e demolição, co-
nhecidos como RCD, produ-
zindo agregados utilizados ba-
sicamente em obras de pavi-
mentação, mas, para que isso
seja possível, são necessárias
políticas públicas consistentes,
abrangendo áreas de legisla-
ção, pesquisa e desenvolvi-
mento, legislação tributária e
educação ambiental. Nossa ci-
dade só tem a ganhar com esta
iniciativa e, por isso, espero
conseguir o apoio da Prefeitu-
ra para podermos colocá-la em
prática”, finalizou o vereador.

“São inúmeras as dificulda-
des enfrentadas pelos servido-
res do Município no que diz
respeito à assistência médica e
a realização de exames, já que
hoje, a maioria depende do
SUS - Sistema Único de Saú-
de e de um contrato verbal com
o Hospital Regional, onde nem
sempre conseguem ser atendi-
dos quando necessitam. Acon-
tece que as alternativas dispo-
nibilizadas pela Prefeitura não
resolvem o problema, pois,
mesmo que o Executivo ofere-
ça de forma facultativa a ade-
são ao plano da Unimed, mui-
tos servidores alegam que o
acesso refere-se ao plano Bá-
sico, possui um alto custo e
muitos exames e procedimen-
tos não são cobertos”, explicou
o vereador.

No documento, o parlamen-
tar sugeriu a criação de um
novo plano de Saúde para os
servidores efetivos e comis-
sionados, tendo o Hospital
Bom Pastor como base, já que
a iniciativa não resultaria em
altos custos para a Prefeitura.

“A Prefeitura possui mais de
três mil servidores que, infeliz-
mente, até mesmo pelas con-
dições econômicas que afeta o
Executivo, não possuem mui-
tos benefícios, e a grande mai-
oria recebe em média de um a
dois salários mínimos, dificul-
tando ainda mais arcar com
custos de tratamentos, consul-
tas e afins. Esta não será ape-
nas uma forma de beneficiar os
servidores, mas, é sim um in-
vestimento importante, que vai
resultar em melhorias em vári-
as esferas da sociedade, haja
vista que, um servidor saudá-
vel executa melhor as suas fun-
ções e como consequência toda
a população se beneficia com
isso”, destacou Zacarias.

* Bola
> CheiaCá p’ra nós Para o prefeito Antônio

Silva informando que a
Prefeitura realizou uma
provisão orçamentária
para o pagamento do 13º
salário do funcionalismo
Municipal.

 “Com isso tornou-se
possível antecipar a pri-
meira parcela que será
paga juntamente com o sa-
lário do mês de outubro, o
que realmente irá favore-
cer o orçamento dos nos-
sos servidores no final de
ano”.

Também, de mãos dadas
neste objetivo, o vice pre-
feito Vérdi Lúcio Melo, as-
sim se posicionou: “Ape-
sar de todas as dificulda-
des, em especial do atraso
de repasses do Governo do
Estado em 2018, temos
conseguido honrar com
nossos compromissos,
mantendo a folha de paga-
mento em dia, bem como
com nossos fornecedores,
e ainda temos conseguido
concluir importantes obras
para saúde, educação e es-
porte, dentre outras”.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Mobilidade (Seinfra), a Secretaria de Estado
de Governo (Segov) e o Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/
MG) instituíram um Grupo de Trabalho para
discutir possíveis melhorias na legislação que
rege o transporte fretado de passageiros no
Estado de Minas Gerais.

A publicação da Resolução Conjunta
Seinfra/Segov/DEER nº 2 consta no Diário
Oficial da quarta-feira (9/10) e acontece em
razão da nova Lei Federal nº 13.855/19, que
conferiu maior rigor às penalidades para o
transporte irregular de passageiros.

“Fizemos o propósito, junto aos transpor-
tadores, de manter um canal de diálogo aberto
e de avaliar os pleitos por eles apresentados
nas reuniões e encontros realizados com par-
ticipação da Seinfra e do DEER. Por isso cri-
amos o Grupo de Trabalho, que nos permitirá
fazer esse diagnóstico e propor eventuais al-
terações ao Decreto Estadual nº 44.035/2005,
que disciplina o transporte rodoviário inter-
municipal e metropolitano fretado em Minas
Gerais”, explica a subsecretária de Transpor-
tes e Mobilidade da Seinfra, Mônica Salles.

A nova lei federal altera o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), e, desde 7/10/2019,
quando entrou em vigor, os motoristas que fi-
zerem o transporte clandestino de passageiros
serão penalizados por cometer infração
gravíssima, com perda de sete pontos na car-

Grupo de trabalho discutirá legislação
sobre transporte fretado de passageiros
Objetivo é fazer diagnóstico das leis que regem o assunto, dialogar com
todos os envolvidos e propor eventuais alterações ao decreto estadual

teira e remoção do veículo.
A multa para ônibus, vans e carros de pas-

seio clandestinos é de R$ 293,47 e, para o ve-
ículo escolar, este valor é multiplicado por cin-
co, o que equivale a R$ 1.467,35.

Agora, com a instituição do Grupo, serão
realizadas reuniões técnicas para identificar e
propor contribuições que eventualmente pos-
sam melhorar os instrumentos normativos que
regem o assunto especificamente no Estado,
em especial o Decreto Estadual 44.035/2005.

O Grupo será composto por dois membros
de cada órgão (Segov, Seinfra e DEER/MG),
e contará com participação de outros órgãos e
entidades públicas dos três poderes, presta-
dores de serviço, membros da sociedade civil,
usuários e outros entes que atuem ou partici-
pem do setor para participar das reuniões e
subsidiar tecnicamente as discussões. Os par-
ticipantes serão definidos em até cinco dias
corridos a partir da data de publicação da re-
solução, e a coordenação ficará a cargo da
Seinfra.

A resolução também estabelece que a pri-
meira reunião deverá ser realizada no prazo de
até dez dias contados da data de publicação,
sendo as demais realizadas semanalmente, em
data a ser informada pelo coordenador do gru-
po ao fim de cada reunião. Os trabalhos deve-
rão ser concluídos em até 30 dias corridos,
passíveis de prorrogação pela Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade.



EDITAL PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS/CREDORES – PLANO DE RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA ELECTRO PLASTIC LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(CNPJ. 61.421.657/0001-17) – PROCESSO N. 5002545-70.2019.8.13.0707. A Dra. ADRIANA
FONSECA BARBOSA 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 OS INTERES-
SADOS E CREDORES, que perante este Juízo e Secretaria tramitam os autos da Recuperação
Judicial requerida por ELECTRO PLASTIC LTDA. Assim, a teor do parágrafo único do artigo 53
da Lei n. 11.101/2005, foi recebido o plano de recuperação judicial, ficando à disposição dos
credores e interessados o seu inteiro teor, mediante consulta processual no sistema PJe (IDs n.
76929956 e 76929957). Ficam os interessados/credores advertidos de que têm o prazo de 30
(trinta) dias, a partir da publicação do presente edital, para apresentação de eventuais obje-
ções, na forma dos artigos 53, parágrafo único, e 55 da Lei n. 11.101/2005. A cópia digitalizada
do Plano de Recuperação Judicial também poderá ser obtida mediante solicitação dirigida ao e-
mail da Administração Judicial, contato@colnagocabral.com.br. E para que chegue ao conheci-
mento de todos os interessados. Expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na
forma da Lei. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei Varginha/MG, 10 de
outubro de 2019. Eu, Diana Ribeiro Botelho, Oficial de Apoio Judicial, o digitei e assino. Eu,
Tamiris Laura Franco Morais, Gerente de Secretaria, o subscrevo e assino por ordem da MM.
Juíza de Direito. ADRIANA FONSECA BARBOSA MENDES – Juíza de Direito.
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EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES, art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2015, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial de ELECTRO PLASTIC LTDA., PROCESSO nº 5002545- 70.2019.8.13.0707. A DRA ADRIANA FONSECA BARBOSA 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 tramita pedido de recuperação judicial de ELECTRO PLASTIC LTDA, em relação a
qual, na fase do art. 7º, §2º, da Lei n.º 11.101, de 2005, foi apresentada a seguinte RELAÇÃO DE CREDORES pela Administradora Judicial: CREDORES TRABALHISTAS – CLASSE I: ANTONIO ROBERTI DE MORAES (espólio de), R$ 1.500.000,00; ALBERTO GOMES DE MEDEIROS R$ 84.773,90;
LEONARDO ELISIARIO DE ARAUJO, R$ 82.011,94; ANTONIO SILVA DE PAULA, R$ 45.428,51; CASSIA FERNANDES GOMES, R$ 24.266,23; WELLITON PEREIRA VILELA; R$ 22.146,67; TADEU APARECIDO DA ROSA, R$ 18.102,98; JOSEILTO DE SOUZA LIMA, R$ 12.374,52; ANTONIO DE PADUA
DA SILVA, R$ 11.906,61; DANIEL ALHAGA FILHO, R$ 8.472,48; LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, R$ 7.629,76; JOYCE CHAMARELLI DE MACEDO CERQUEIRA, R$ 6.932,09; JOAQUIM MARQUES NETO, R$ 3.684,74; WILSON GARCIA CHINA, R$ 1.283,68; MARGARIDA APARECIDA ALVES
DA SILVEIRA, R$ 1.000,00. TOTAL DE CRÉDITOS DA CLASSE I: R$ 1.830.014,11 (UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA MIL, QUATORZE REAIS E ONZE CENTAVOS). CREDORES COM PRIVILÉGIO ESPECIAL – CLASSE IV: KZF IND. COM. SERV. E REP. LTDA., R$ 152.280,21; MIDAS
ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP. (JA ALIMENTAÇÃO), R$ 93.687,46; MILPLAST IND E COM LTDA., R$ 87.616,25; ML TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, R$ 58.621,40; IRINEU TREVISAN NETO-EPP, R$ 47.500,00; FLEXIS REVESTIMENTOS E USINAGEM EM CILIN, R$ 33.789,83; W E SERVICOS
LOGISTICOS LTDA – ME, R$ 21.750,00; AC FONSECA TRANSPORTES LTDA – ME, R$ 20.599,37; TRIADE VIGILANCIA E SEG LTDA ME, R$ 14.727,28; RED EMBALAGENS LTDA – ME, R$ 13.778,44; ROSCILTEC INDUSTRIA MECANICA LTDA – ME, R$ 13.500,00; GRÁFICA EDITORA BOM PASTOR
LTDA, R$ 13.451,80; ROMERO LUIZ FERREIRA, R$ 12.180,00; NOVA MEGA TRAFO COM SISTEMAS ELÉTRICOS, R$ 10.215,34; VGALOG SOLUCOES LOGÍSTICAS LTDA – EPP, R$ 10.214,02; D.C.N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, R$ 10.073,13; PLASBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICO, R$ 10.000,00; RAQUEL APARECIDA CORREIA FERREIRA ME, R$ 8.945,62; ELECTRO SIL IND COM IMP EXP LTDA, R$ 7.160,00; LIDER FERRAMENTAS LTDA, R$ 6.417,30; WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME, R$ 6.240,44; ENGETRONIC ENG. DE MANUTENÇÃO
IND.LTDA, R$ 6.187,09; RS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA, R$ 5.198,58; GRÁFICA EDITORA SULMINEIRA LTDA, R$ 4.966,90; EDUARDO ESPEDITO DA SILVA, R$ 4.524,94; INTERPAIS IND E COM LTDA, R$ 4.369,20; MART SEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, R$ 4.011,00; TECNIATOMIC
IND E COM LTDA, R$ 3.979,00; FERNANDO COSTA LIMA ME, R$ 3.907,80; PROMOÇÕES E EVENTOS RBB SC LTDA, R$ 3.904,62; ANGÉLICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM, R$ 3.793,78; G4 IND E COM DE MAQUINAS LTDA EPP, R$ 3.606,00; T. VILAS BOAS SIMÕES FERRAMENTAS – ME,
R$ 3.457,58; CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI –, R$ 2.720,00; J.E. MENDES LTDA, R$ 2.388,91; R3M COM SERV DE TRANSP DE MEDIDORES LTDA, R$ 2.384,48; OLIBOR BORRACHAS E RETENTORES LTDA – ME, R$ 2.200,00; MARCILIA APARECIDA DE SOUZA-ME, R$
2.106,76; RENATO ISIDORO ME, R$ 1.866,45; MINAS SEMENTES REPRESENTAÇÕES LTDA, R$ 1.852,47; ERIVELTON TIAGO DE OLIVEIRA, R$ 1.350,00; RUDGER MAIA CHAGAS ME, R$ 853,88; ORTIZ & ORTIZ COMÉRCIO LTDA – ME, R$ 728,80; DRAKKAR INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS
E EPI, R$ 600,50; F. HENRIQUES PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, R$ 518,20; ADRIANA APARECIDA DE CARVALHO, R$ 449,95; WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO-DECORACOES -, R$ 440,00; COLLIE LOGISTICA EIRELI, R$ 410,00; FERRASUL COM VAR. E ATAC. DE FERRAMENTAS, R$
353,00; JS COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA, R$ 293,50; PROLAB – LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA S/, R$ 250,00; OXI QUÍMICA LTDA, R$ 145,00; FREU & SILVEIRA LTDA – ME, R$ 127,00; GIOVANI MATERIAL DE CON.SANTANA, R$ 123,59; SIM PNEUS LTDA, R$ 80,00; INTERCON
TELECOM, R$ 30,00; MDL LELIS REFRIGERAÇÃO ME, R$ 21,60; FARIA E RIBEIRO LTDA, R$ 17,00; COPIADORA MINASCAP E PAPELARIA LTDA, R$ 4,60. TOTAL DE CRÉDITOS DA CLASSE IV: R$ 726.970,07 (SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETE
CENTAVOS). CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – CLASSE VI: FELIPE SVERNER, R$ 45.106.384,24; NINO INTERNATIONAL LTDA, 28.347.802,52; BANCO BRADESCO S/A, R$ 23.134.828,63; INVISTA, R$ 8.701.267,31; A S AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, R$ 2.210.191,00; ELIANE
ABURESE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, R$ 1.920.000,00; CROMEX S A, R$ 1.112.352,14; RONCATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, R$ 710.656,00; MIL EMPREENDIMENTOS EPP LTDA, R$ 125.000,00; CARLOS ROBERTO BRITO DE LIMA, R$ 168.131,67; KARINA IND E COM DE
PLÁSTICOS LTDA, R$ 335.780,95; CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, R$ 313.412,51; TUBOMINAS IND E COMÉRCIO LTDA –EIRELI, R$ 101.845,48; UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO, R$ 97.210,27; SOMPO, R$ 75.750,00; G3 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, R$ 65.586,18; A. SCHULMAN
PLÁSTICOS DO BRASIL LTDA, R$ 86.889,87; BASF S/A, R$ 58.453,14; VIVACOR IND. DE TINTAS E VERNIZES LTDA, R$ 51.252,30; TOTVS S.A, R$ 42.141,43; CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTO, R$ 40.326,00; FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA CAFEEIRA, R$ 39.997,77;
COLE LOG IMP.EXP.ARM TRANSPORTES E LOGIS, R$ 34.150,00; NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A, R$ 33.148,51; DELINEAR CLICHEIRA EIRELI, R$ 28.915,50; AMPACET SOUTH AMERICA LTDA, R$ 27.963,43; OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, R$ 25.315,06; INDÚSTRIA
DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, R$ 24.247,50; POWERCODING DISTR.DE EQUIP.E PECAS LTDA, R$ 22.905,00; IND DE PAPÉIS P/EMB IRMÃOS SIQUEIRA LTDA, R$ 22.242,32; HM COMÉRCIO, R$ 17.000,00; ITPLAST INDÚSTRIA TUBETES PLÁSTICOS EIRELLI, R$ 15.360,00; IND. E
COM. DE PLÁSTICOS MAJESTIC LTDA, R$ 15.000,00; GUANAPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., R$ 14.799,89; VERTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, R$ 13.608,31; MASTIFLEX INDÚSTRIA DE SELANTES E MASSAS, R$ 12.852,00; CHAPACO DISTRIB DE
PROD SIDERÚRGICOS LTDA, R$ 12.678,70; RODOEXTRA LTDA – SP, R$ 12.039,74; COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, R$ 11.225,06; METTLER TOLEDO IND E COM LTDA, R$ 10.469,71; WORTEX ROSCAS,CILINDROS E ACESSÓRIOS LTDA, R$ 10.143,63; FITASA
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, R$ 9.942,21; 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; METALÚRGICA VENTISILVA LTDA, R$ 7.730,80; COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG, R$
7.512,95; FESTO BRASIL LTDA, R$ 6.611,00; DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA., R$ 6.502,46; SANTANA REFRIG E INSTRUM LTDA, R$ 6.160,26; COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, R$ 6.018,18; SGS DO BRASIL LTDA, R$ 5.752,68; BELQUIMICA PRODUTOS E ASSISTÊNCIA TECNIC,
R$ 5.549,50; CONFIANÇA PALETIZADORA, R$ 5.144,00; STEEL KNIFE IND COM FACAS INDS LTDA., R$ 4.825,80; SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONS. EM INF, R$ 4.243,18; AGÊNCIA ESTADO LTDA, R$ 4.229,87; EMH ELETROMECANICA E HIDRAULICA LTDA, R$ 4.176,00; PHOENIX
BLADES COM DE LÂMINAS INDS LTDA, R$ 3.850,58; PREVENT MEDICINA E SEG TRABALHO LTDA, R$ 3.802,80; HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRÁFICAS LTDA, R$ 3.709,80; NOVO VALE TRANSPORTES LTDA, R$ 3.592,10; SOLEFLEX IMP DISTRI. LOJÍSTICALTDA, R$ 3.054,98;
POLIMAQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, R$ 3.049,41; SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S.A., R$ 3.001,00; CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, R$ 2.914,36; OMNI AUTOMAÇÃOO LTDA, R$ 2.736,30; SERIKAKU IND. E COM. DE PAPEIS LTDA, R$ 2.717,06; ITW CHEMICAL
PRODUCTS LTDA., R$ 2.546,41; COM E IND IRMÃOS SALFATIS, R$ 2.463,18; SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO, R$ 2.392,00; PP PRINT EMBALAGENS S/A, R$ 2.370,00; DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES-LTDA, R$ 2.239,90; GRUPO DUFER TUBOS E AÇOS EIRELI, R$
2.185,12; HIDRAS AUTOMAÇÃO LTDA, R$ 2.154,60; MAQPLAS IND.COM. DE MAQUINAS LTDA, R$ 2.092,76; ARION OTIMIZACAO EM ENERGIA LTDA, R$ 7.508,00; ORION S.A, R$ 1.560,00; MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA, R$ 1.500,00; ELETROPAULO, R$ 1.437,02; TELEFÔNICA BRASIL
S.A (VIVO), R$ 1.208,66; ERICA GALHARDO DA FONSECA ROLAMENTOS, R$ 1.162,80; EVA TÉCNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA, R$ 1.150,00; VONEX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, R$ 1.000,00; JEAN NOBOYUKI HAYABUSA, R$ 973,72; STEMAC S.A. GRUPOS
GERADORES, R$ 865,80; PRODOESTE VEIC. E SERV. LTDA TR, R$ 733,34; ST-ROL PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA, R$ 610,00; PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS, R$ 566,74; NETVGA SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA, R$ 449,95; GUARA COMPENSADOS LTDA, R$
390,00; SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., R$ 360,30; ASCAEL COMERCIAL LTDA, R$ 260,87; PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS, R$ 232,41; ANDREIA CAMPOS DA SILVA TERRA, R$ 226,80; ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA, R$ 225,11; TIM S.A, R$ 223,29;
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., R$ 90,00; EDMOND HABIB GHATTAS LTDA, R$ 84,60; TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA, R$ 56,88; TRANSPORTES WARTHA EIRELI, R$ 52,04; FARMÁCIA AMERICANA LTDA JD. ANDERE, R$ 50,00; IMPERIO DIST. DESCARTÁVEIS E LIMPEZA, R$ 37,30;
ACCESSTAGE TECNOLOGIA LTDA, R$ 20,92. TOTAL DE CRÉDITOS DA CLASSE VI: 113.391.737,69 (CENTO E TREZE MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSNTA E NOVE CENTAVOS). TOTAL DE CRÉDITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL: R$ 115.948.721,87 (CENTO E QUINZE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).Ficam cientificados todos os interessados de que, pelo período de 10 (DEZ) dias, contados a partir da publicação do presente
edital, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios e o membro do Ministério Público poderão acessar os documentos que fundamentaram a elaboração desta relação, pessoalmente, no escritório da Administradora Judicial (Alameda Oscar Niemeyer, 1033, conjunto 423, Vila da Serra, Nova
Lima-MG, CEP 34.006-065), em horário comercial, ou por via eletrônica, mediante solicitação dirigida ao e-mail contato@colnagocabral.com.br, na forma dos arts. 7º, §2º, e 8º, da Lei n.º 11.101, de 2005. Será o presente edital, com o prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da Lei Varginha/MG,
10 de outubro de 2019. Eu, Diana Ribeiro Botelho, Oficial de Apoio Judicial, o digitei e assino. Eu, Tamiris Laura Franco Morais, Gerente de Secretaria, o subscrevo e assino por ordem da MM. Juíza de Direito. ADRIANA FONSECA BARBOSA MENDES – Juíza de Direito.

Na segunda-feira, dia 7
de Outubro, na concha
Acústica, ocorreu a soleni-
dade cívica comemorando
os 137 Anos de Emancipa-
ção Político-administrativa
do Município de Varginha,
com a realização do evento
cívico “Viva Nossa Vargi-
nha”, que contou com a pre-
sença de diversas autorida-
des, convidados e muní-
cipes.

Ao longo de sua história,
Varginha se fez motivo de
orgulho para Minas Gerais
e para o Brasil, e com isso
se mantém firme rumo a um
desenvolvimento justo e
igualitário, onde a preocu-
pação com a vida sustentá-
vel é prioridade.

Estiveram presentes à
solenidade, o prefeito de
Varginha, Antônio Silva, o
vice prefeito Vérdi Lúcio
Melo,  o presidente da Câ-
mara,  Eduardo Benedito
Ottoni Filho,  o comandan-
te do 24º Batalhão da Polí-
cia Militar, tenente Coronel
Marcos Serpa de Oliveira;
o capitão Flávio José da
Costa e o tenente Lombardi,
do 24º BPM/MG; o coman-
dante do 9º Batalhão de
Bombeiros Militar de Mi-
nas Gerais, tenente Coronel
Júlio César Toffoli; o dire-
tor da Guarda Civil Muni-
cipal de Varginha, Orivaldo

Aniversário de Varginha
é comemorado com

Desfile Cívico Militar e Escolar

Mendonça Machado; a se-
cretária de Educação, Rosa-
na Aparecida Carvalho, o
secretário de Saúde, Mário
Terra, o secretário de Turis-
mo,  Barry Charles, o secre-
tário de esporte, Henrique
Lemes, o diretor Superin-
tendente da Fundação Cul-
tural de Varginha, Lindon
Lopes, e a diretora do de-
partamento Geral de Ensi-
no da Seduc,  Elaine Cristi-
na Biancasteli Amarante,
entre outros convidados.

A cerimônia começou
com a execução do Hino
Nacional Brasileiro, apre-
sentado pela Banda de Mú-
sica da 6ª Região da Polícia
Militar de Minas Gerais,
sob a regência do 1º tenen-
te PM Emerson Sebastião
de Oliveira. Em seguida o
Hino de Varginha foi inter-
pretado pela Banda Marci-
al Mirim Geração CDCA,
com o acompanhamento do
Coral Mirim e Grupo Vozes
do CDCA II e III, sob a re-
gência do Maestro Cláudio
dos Reis Reinaldo - Mestre
Claudião, e do instrutor J.
Júnior.

O desfile Cívico-Militar
aconteceu ao som da Ban-
da de Música da 6ª Região
da Polícia Militar de Minas
Gerais de Lavras, que foi
aberto com as presenças do
Tiro de Guerra 04-034, do

24º Batalhão de Polícia Mi-
litar de Minas Gerais, do 9º
Batalhão Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais
e do Pelotão da Guarda Ci-
vil Municipal de Varginha,
oportunidade que foram
apresentadas parte das tro-
pas e frotas de veículos uti-
lizadas nos serviços de res-
gate e proteção, em prol da
população.

Logo após houve o des-
file Cívico-Escolar da Rede
Municipal de Ensino, com
o lema “Educação por uma
Varginha Sustentável”, que
apresentou as ações desen-
volvidas em suas Escolas e
CEMEIs no programa agen-
da 2030, no ano de 2019. A
comissão de frente, com-
posta por alunos das esco-
las Municipais do campo,
veio representando os 17
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS)
que incorporam as dimen-
sões do desenvolvimento
sustentável e que vêm sen-
do trabalhadas em toda a
rede Municipal.

Os 17 ODS apresentados
foram: 1- Erradicação da
pobreza; 2- Fome zero; 3 -
Boa saúde e bem estar; 4 -
Educação de qualidade; 5 -
Igualdade de gênero; 6 -
Água limpa e saneamento;
7 - Energia acessível e lim-
pa; 8 - Emprego digno e

crescimento econômico; 9 -
Indústria, inovação e
infraestrutura; 10 - Redução
das desigualdades; 11 - Ci-
dades e comunidades sus-
tentáveis; 12 - Consumo e
produção responsáveis; 13
- Combate às alterações cli-
máticas; 14 - Vida debaixo
d’água; 15 - Vida sobre a
terra; 16 - Paz, justiça e ins-
tituições fortes; 17 - Parce-
ria em prol das metas.

As escolas da Rede Esta-
dual também se fizeram
presentes, com a participa-
ção de dez instituições,
onde se apresentaram com
temas alusivos à preserva-
ção do meio ambiente e
sustentabilidade.

Participou, também, a
SEMEL – Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer,
que trouxe alunos e profes-
sores representantes de vá-

rias modalidades esporti-
vas, de escolinhas de inici-
ação e aperfeiçoamento ao
esporte e da Academia de
Rua.

O encerramento do des-
file foi feito pelos alunos do
Centro de Desenvolvimen-
to da Criança e do Adoles-
cente – CDCA, que desen-
volve um programa social
que atende crianças e ado-
lescentes em Varginha. A
Banda Marcial Mirim
CDCA II apresentou-se

com 50 crianças sob a re-
gência do maestro Cláudio
dos Reis Reynaldo e coreo-
grafia da instrutora Elaine
Leal.

Foram também ofereci-
dos serviços gratuitos à po-
pulação por universidades e
por organizações civis e so-
ciais da cidade. As crianças
se divertiram com os brin-
quedos gratuitos e distribui-
ção de pipoca.

(Texto: Solange Conde/Seduc –
Varginha)
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!

O vereador Zué do Esporte
apresentou indicação na Câma-
ra de Varginha solicitando a al-
teração no estacionamento de
veículos na Rua Rio Trombe-
tas, localizada no bairro
Imaculada Conceição.

No documento encaminhado
ao Prefeito, ao secretário de
Obras e Serviços Urbanos e ao
chefe do Departamento Muni-
cipal de Trânsito o vereador
pede a instalação de placas de
“Proibido Estacionar” do lado
direito da via, a partir da Ave-
nida Manoel Vida.

“O objetivo desta medida é
melhorar o fluxo de veículos e
garantir a segurança de todos
que passam pelo local, pois, a
via que já é muito estreita aca-
ba tendo seu espaço reduzido
devido aos carros parados nos
dois lados da rua, o que acaba
aumentando os riscos de aci-
dente”, diz Zué.

A vereadora Zilda Silva apre-
sentou indicação, na Câmara
Municipal de Varginha, solici-
tando ao Prefeito e ao Secretá-
rio de Esportes e Lazer que
sejam realizados reparos e
melhorias nas instalações do
campo de futebol Sete de Se-
tembro, localizado na Rua
Paraná.

De acordo com a vereadora,
a solicitação tem o objetivo de
atender reivindicações de atle-
tas e moradores, como forma
de conservação do espaço pú-
blico e para prevenção de aci-
dentes.

“Infelizmente o Sete de Se-
tembro apresenta problemas
que merecem uma atenção es-
pecial do Executivo, como as
telas de proteção que são mui-
to baixas e por diversas vezes
acabam causando transtornos,
já que durante as partidas a
bola acaba sendo arremessada
para fora e atinge o telhado da
casa vizinha tendo, inclusive,
causado prejuízos ao morador.
Além disso, há uma erosão
próxima ao campo, que está
tomada pelo mato alto e pelo
lixo, que precisa urgentemen-
te ser sinalizada, pois, os ris-
cos de acidentes são enormes”,
explica Zilda.

O vereador Marquinho da
Cooperativa encaminhou re-
querimento ao Prefeito, ao Se-
cretário de Obras e Serviços
Urbanos e ao chefe do Depar-
tamento Municipal de Trans-
porte e Trânsito solicitando in-
formações sobre a implantação
de mão única de direção na Rua
Maracanã, entre a Rua Gabriel
Penha de Paiva e a Rua Silvio
Cougo, localizada no bairro
Vila Paiva.

Indicação, de autoria do ve-
reador Buiú do Ônibus, foi
encaminhada ao Executivo so-
licitando a construção de uma
praça na Rua Finlândia, loca-
lizada no bairro Jardim Andere
II.

Segundo Buiú, a medida visa
atender reivindicações das pes-
soas que reclamam da falta de
espaços adequados para o lazer
e a interação da comunidade.

“Peço à Prefeitura que estu-
de a possibilidade de atender
este apelo dos moradores, pois,
a construção de um parquinho
para as crianças, uma academia
de rua ou de uma pista de ca-
minhada para os adultos, irá
trazer mais qualidade de vida
para as pessoas e, inclusive, há
um terreno baldio propício
para atender a essa solicita-
ção”, destacou o parlamentar.

O vereador Carlos Costa en-
caminhou uma indicação ao
prefeito, ao presidente da Fun-
dação Hospitalar do Município
de Varginha e à diretoria do
Hospital Bom Pastor, solicitan-
do melhorias nas cadeiras des-
tinadas aos acompanhantes de
pacientes internados na insti-
tuição.

Segundo o vereador, as cadei-
ras disponibilizadas nos quar-
tos do hospital estão em péssi-
mo estado de conservação e
necessitam de reparos urgen-
tes.

“Tenho recebido muitas re-
clamações sobre o estado das

O parlamentar deseja saber se
existe previsão para alteração
do trânsito na via, que, além de
muito movimentada, possui
estacionamento em ambos os
lados da rua.

“Apresento este requerimen-
to em nome dos pais de alunos
da Escola Estadual Coronel
Gabriel Penha de Paiva, que
estão muito preocupados com
a segurança de seus filhos du-
rante os horários de entrada e
saída das aulas. A via é bastan-
te movimentada e alguma me-
dida precisa ser tomada para
garantir a segurança, não ape-
nas dos alunos, mas, de toda a
população que passa pelo lo-
cal”, destacou Marquinho da
Cooperativa.

cadeiras do hospital e do des-
conforto que os acompanhan-
tes têm que passar durante o
tempo que ficam junto de seus
entes queridos durante os tra-
tamentos. É uma situação bas-
tante difícil, já que algumas
pessoas precisam ficar no lo-
cal por horas e, muitos, a noite
toda, sendo assim, peço o
apoio da Administração para
que o problema seja resolvido
o mais breve possível”, finali-
zou Carlos Costa.

Em requerimento encami-
nhado à Copasa, o vereador
Carlúcio Mecânico cobrou
informações sobre a qualida-
de da água fornecida aos mo-
radores do bairro Vale das Pal-
meiras em Varginha.

No documento, o parlamen-
tar questionou a prestadora do
serviço sobre o motivo da
água que chega às residências
estar tão suja, se existe uma
data para a solução do proble-
ma e, ainda, se os moradores
terão algum desconto em suas
contas de água, em virtude da
sujeira e do ar presente na tu-
bulação.

“Os moradores estão enfren-
tando uma situação bastante
complicada há pelo menos
uma semana, já que a água não
chega até as torneiras e, quan-
do chega, está praticamente
sem condições de uso. Preci-
samos que a Copasa resolva
este dilema e esclareça aos
munícipes o que realmente
está acontecendo, pois, ao en-
trarem em contato com a Cen-
tral de Atendimento, sempre
recebem informações diferen-
tes. Para alguns moradores, a
empresa relata que não há pro-
blema com o abastecimento e,
para outros, que a rede está em
manutenção”, destacou o ve-
reador apresentando um vídeo
gravado por moradores.

O vereador Cláudio Abreu
apresentou uma indicação na
Câmara de Varginha, destina-
da ao prefeito e à Secretaria
Municipal de Educação, soli-
citando informações sobre o
ensino da Língua Brasileira de
Sinais – Libras, nas escolas da
rede municipal.

No documento, o parlamen-
tar questionou se a disciplina
já faz parte das atividades
curriculares nas escolas de res-
ponsabilidade da prefeitura e
destacou o Projeto de Lei nº
2.040/2011, aprovado pela
Comissão de Educação, que
torna obrigatório que as esco-
las públicas brasileiras ofere-
çam o ensino de Libras, desde
a educação básica, sendo a ma-
trícula facultativa para os alu-
nos.

“Apesar de ser a segunda lín-
gua oficial do nosso país, ela
ainda é falada por poucas pes-
soas, o que resulta na falta de
comunicação com as pessoas

que possuem deficiência audi-
tiva e, consequentemente, na
sua exclusão da sociedade.
Acredito que essa iniciativa
será um passo importante para
a transformação das escolas de
nossa cidade em um espaço
cada vez mais inclusivo”, jus-
tificou.

Cláudio destacou ainda, que
o ensino de Libras nas escolas
municipais será de grande im-
portância para combater o
audismo, que pode ser compre-
endido como uma forma de
preconceito com as pessoas
que têm menos ou nenhuma ca-
pacidade de audição, além de
fornecer mecanismos de inclu-
são e de combate ao precon-
ceito.

O vereador Dr. Alencar
Faleiros apresentou requeri-
mento, na Câmara Municipal
de Varginha, solicitando que a
Administração encaminhe in-
formações a respeito da cons-
trução de rampas de acessibi-
lidade durante a revitalização
do centro da cidade.

No documento encaminhado
ao Prefeito, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços Ur-
banos e ao chefe do Departa-
mento Municipal de Transpor-
te e Trânsito o vereador ques-
tiona o motivo de terem sido
instaladas rampas para cadei-
rantes somente na Avenida Rio
Branco e em frente ao Theatro
Capitólio, enquanto outras ruas
que se comunicam com o cen-
tro continuam sem acessibili-
dade.

“A obra realizada no Centro
certamente trouxe mais confor-
to aos pedestres, mas, por ser
um local tão movimentado, a
falta de rampas de acesso para
cadeirantes e pessoas com di-
ficuldade de locomoção preju-
dica o direito de ir e vir dos ci-
dadãos e causa inúmeros trans-
tornos para quem precisa pas-
sar pelo local. Precisamos ga-
rantir que nossa cidade seja
acessível a todos e conto com
o Executivo para os devidos es-
clarecimentos e a adequação
urgente das calçadas da área
central”, enfatizou Faleiros.

O vereador Joãozinho En-
fermeiro apresentou requeri-
mento, na Câmara Municipal
de Varginha, cobrando da Pre-
feitura informações sobre os
valores do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU.

No documento, o vereador
questionou o motivo de  não
terem sido atendidas suas in-
dicações sugerindo o congela-
mento dos valores cobrados e
pediu informações quanto ao
que será feito pela Prefeitura
diante da atual crise econômi-
ca que o País enfrenta.

“Apresento este requerimen-
to em favor da população que,
preocupada com o sustento da

família e o desemprego, espe-
ra que alguma medida possa
ser tomada pela Prefeitura para
o próximo ano, como o conge-
lamento ou que pelo menos os
valores possam ser corrigidos
pela inflação, pois, a cada ano
que passa, a situação fica ain-
da mais difícil para o contri-
buinte”, disse o vereador.

Joãozinho alertou também
sobre a necessidade de revisão
do sistema de descontos regres-
sivos previstos na Lei Munici-
pal nº 5.945/2014.

“Neste momento, é necessá-
rio discutirmos alguns pontos
constantes na lei e compati-
bilizá-los com o panorama vi-
gente, seja com a correção do
IPTU segundo a inflação em
vigor ou de alguma outra for-
ma, buscando sempre garantir
maior justiça social aos nossos
munícipes”, finalizou.

O vereador Leonardo Ciacci
apresentou indicação, na Câ-
mara Municipal de Varginha,
solicitando ao Prefeito e à
Copasa que o valor da tarifa de
esgoto cobrada pela prestadora
do serviço no município de
Varginha seja revisto.

Segundo o vereador, a medi-
da busca atender reivindica-
ções da população que recla-
ma pelo alto valor pago pelo
serviço, deixando o valor da
conta da Copasa muito alto e
afetando a economia familiar.

“Nós sabemos que a qualida-
de e a quantidade da água
disponibilizada à população
são, sem dúvidas, satisfatórias
se considerarmos o serviço
prestado pela Copasa e tam-
bém pelos mananciais existen-
tes em nossa cidade. Porém, é
necessária uma análise detalha-
da do percentual cobrado pela
tarifa de esgoto, que atualmen-
te equivale a 95% da tarifa de
água, de forma que seja possí-
vel reduzir os valores pagos e
beneficiar a população, que
vem arcando com o alto custo
desta tarifa”, destacou.

A sugestão do vereador é que
o percentual da tarifa seja de
60%, uma vez que não é toda a
água que chega às unidades
que retorna pelo esgoto para
tratamento.

“Temos que considerar que
grande parte da água consu-
mida pela população é utiliza-
da para outros fins, como por
exemplo, no preparo de ali-
mentos, irrigação de jardins e
pomares e acaba sendo absor-
vida pelo solo, além de grande
parte da população estar reuti-
lizando a água dentro de casa,
aproveitando o volume usado
nas lavadoras para a limpeza
de áreas abertas, contribuindo
ainda mais para reduzir os gas-
tos”, explicou o vereador.

Ciacci ainda apresentou uma
alternativa para comprovar que
a população paga por um ser-
viço que não está sendo pres-
tado. “Como alternativa, sugi-
ro que sejam instalados medi-
dores de vazão de esgoto, pois,
só assim será possível precisar
o volume dispensado nas tubu-
lações, fazendo com que o
munícipe pague pelo que real-
mente utiliza”, encerrou o par-
lamentar, pedindo o apoio dos
órgãos responsáveis para aten-
dimento do pedido.

Em indicação, apresentada
durante reunião ordinária na
Câmara Municipal de Vargi-
nha, o vereador Pastor Fausto
convocou o diretor do Institu-
to de Previdência dos Servido-
res Públicos de Varginha –
Inprev, Edson Crepaldi Retori,
para usar a Tribuna Livre do
Legislativo para prestar infor-
mações sobre a construção da
nova sede da instituição.

Segundo o vereador, a popu-
lação tem questionado de for-
ma veemente os valores gastos
com a obra, orçada em mais de
seis milhões de reais, bem
como a área a ser construída,
já que o Instituto possui pou-
cos servidores ativos e pouca
demanda de atendimento ao
público.

“A construção da nova sede
está repercutindo de forma ne-
gativa entre os varginhenses e,
inclusive, cheguei a receber
alguns que se mostraram indig-
nados com a situação de alguns
setores do Executivo, como a
Secretaria Municipal de Saú-
de, que recebe inúmeros aten-
dimentos diariamente e não
possui a mínima estrutura para
receber os munícipes, não são
realizadas melhorias há anos e,
enquanto isso, milhões de re-
ais são gastos nas obras da sede
de um Instituto de pequeno
porte e que não necessita de um
prédio imenso como o que está
sendo construido”, informou.

Pastor Fausto destacou, ain-
da, que o povo indaga quais são
as justificativas da Administra-
ção para os altos investimen-
tos em uma obra desnecessá-
ria, sendo que existem muitas
outras prioridades que deveri-
am receber mais atenção de
imediato, como as melhorias
da prestação de serviços bási-
cos de saúde, educação, trans-
porte e moradia.

“São inúmeros pontos a se-
rem esclarecidos. Portanto, é
de extrema importância para
nós recebermos os represen-
tantes do INPREV neste mo-
mento para que os questiona-
mentos da população sejam
respondidos. Esta é uma pauta
de interesse geral e teremos a
chance de alcançar um maior
número de pessoas, já que as
reuniões do Legislativo são
transmitidas ao vivo pela te-
levisão e pelas redes soci-
ais da Câmara”, finalizou o
parlamentar.

O vereador Dr. Fernando
Guedes encaminhou indica-
ção à Prefeitura solicitando
melhorias na Rua Antônio
Bregalda, no bairro da
Vargem.

Segundo o vereador, o local
está em péssimas condições
de conservação e pediu que
fosse providenciado o reca-
peamento em toda a extensão
da via, a adequação da sinali-
zação, limpeza e capina dos
lotes vagos.

“Devido à falta de manuten-
ção, a via já não oferece ne-
nhuma condição de seguran-
ça aos munícipes que passam
pelo bairro, já que o asfalto
está todo remendado, não há
sinalização para orientar o
trânsito e a situação piora a
cada dia, pois, o mato alto está
prejudicando a visibilidade de
motoristas e pedestres, além
de propiciar a proliferação de
animais peçonhentos”, infor-
mou Dr. Guedes, solicitando
o apoio da Administração para
o atendimento do pedido.



Sei lá, entende?
“A CBF escolheu o nome da bola para a Copa de 2014 no Brasil.
Na África do Sul foi a JABULANI.
Aqui, até que foi muito fácil e, por unanimidade, em função da desor-
ganização, do atraso em começar as obras, do sigilo quanto aos gas-
tos e da não obrigatoriedade de se fazer concorrência pública para
qualquer despesa referente a Copa do Mundo, aqui ela fico conheci-
da  como JABURLAMOS”.

* * * * *
“Neblina baixa, sol que racha. Neblina na serra, chuva na terra”. O
que é isso? Nada não. É que estava olhando as Serras Varginha/Três
Pontas e de Campos Gerais/Campo do Meio, cheias de nuvens e
lembrei-me dessa expressão que os meus pais diziam. Tiro certo. Mas
voltemos ao presente.

* * * * *
Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava uma determinada raça.
Um dia ele descobriu que seu vizinho tinha esse determinado animal
e atazanou-o até conseguir comprá-lo. Depois de um mês, o cavalo
adoeceu e o veterinário disse: “Bem, seu cavalo está com uma virose
e precisa tomar esse medicamento durante 3 dias. Se não resolver,
será necessário sacrificá-lo”. (...)

* * * * *
(...) O porco escutou a conversa e, depois que se foram, aproximou-se
do cavalo e disse: “Força, amigo, levanta, senão será sacrificado”! No
outro dia, após a 2ª dose do medicamento, o porco aproximou-se no-
vamente e disse: “Vamos lá, amigão, levanta, senão vai morrer. Va-
mos lá, eu o ajudo a levantar-se. Upa... Um, dois, três”... (...)

* * * * *
(...) No terceiro dia, deram o medicamento, e o veterinário disse: “In-
felizmente, teremos que sacrificá-lo amanhã, pois, a virose pode con-
taminar os outros animais”. Quando partiram, o porco se aproximou
do cavalo e disse: “Ô cara, é agora ou nunca! Levanta logo, upa! Co-
ragem! Vamos, vamos! Upa! Upa! Isso, devagar! Ótimo! Vamos! Um,
dois, três... Legal, legal, agora mais depressa, vai... Fantástico! Corre,
corre mais! Upa! Upa! Upa! Você venceu, Campeão! (...)

* * * * *
(...) Então, de repente o dono chegou e viu o cavalo correndo no cam-
po, e gritou: Milagre!... O cavalo melhorou e isso merece uma festa!
Vamos matar o porco!” (...)

* * * * *
(...) Isso acontece, com frequência, no ambiente de trabalho. Ninguém
percebe qual o funcionário que realmente tem mérito pelo sucesso,
ou que está dando suporte para que as coisas aconteçam (...)

* * * * *
(...) Saber viver, sem ser reconhecido, é uma arte. Se, algum dia, al-
guém lhe disser que seu trabalho não é o de um profissional, lembre-
se: amadores construíram a Arca de Noé, e profissionais, o Titanic.
Procure ser uma pessoa de valor, ao invés de uma de sucesso!

* * * * *
Frases: Sinistras e Alegres
* Liquidação de muletas... Venha correndo!...
* A febre tifóide é aquela febre que, ou você se cura, ou ela ti fóide!
* Troque seu coração por um fígado, assim você se apaixona menos e
bebe mais.
* Mentiras são como crianças. Dão trabalho, mas valem a pena, por-
que o futuro depende delas.
* Os ursos polares adoram o frio. Os bipolares, às vezes adoram, às
vezes não...
* Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado, pra ter tantas
testemunhas assim...

* * * * *
Vocês conhecem a lenda, do rito de passagem da juventude, dos índi-
os cherokees? O pai leva o filho para a floresta, no final da tarde.
Venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino senta-se no topo de
uma montanha toda a noite, e não pode remover a venda até os raios
do sol brilharem, no dia seguinte (...)

* * * * *
(...) Ele não pode gritar por socorro. Se passar a noite toda lá, será
considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros
garotos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo,
enfrentando o medo do desconhecido (...)

* * * * *
(...) Ele está naturalmente amedrontado, ouvindo toda espécie de ba-
rulho. Os animais selvagens podem estar ao seu redor. Talvez alguns
humanos possam feri-lo; insetos e cobras podem picá-lo, além de sen-
tir frio, fome e sede (...)

* * * * *
(...) O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas, ele se senta
estoicamente, nunca removendo a venda. Segundo os cherokees, esse
é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente... após a noite
horrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu
pai, sentado na montanha, perto dele. Esteve ao seu lado a noite
inteirinha, protegendo seu filho do perigo (...)

* * * * *
(...) Nós, também, nunca estamos sozinhos! Mesmo quando não per-
cebemos, Deus está olhando por nós, “sentado ao nosso lado”. Quan-
do os problemas surgem, tudo que temos a fazer é confiar que Ele está
nos protegendo.

* * * * *
* Leio a Playboy pela mesma razão que leio a Notional Geographic:
gosto de ver fotografias de lugares que sei que nunca irei visitar.
* Dizem que a bebida resolve todos os problemas. Pra mim, ainda não
resolveu. Mas, sou brasileiro e não desisto nunca.
* As melhores crianças do mundo são as japonesas. Estão a 20 mil km
de distância e, quando estão acordadas, eu estou dormindo.
* Se acupuntura adiantasse, porco-espinho viveria para sempre.
* Calorias são pequenos vermes, inescrupulosos, que vivem nos guar-
da-roupas, e que, à noite, ficam costurando e apertando as roupas das
pessoas.
* Se vegetarianos amam tanto assim os animais, por que eles comem
toda comida dos pobrezinhos?
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Pérolas paroquiais
Estes avisos paroquiais foram fixados nas

portas de igrejas, todos eles são reais, escritos
com boa-vontade e má redação.

AVISO AOS PAROQUIANOS
* Para todos os que tenham filhos e não sa-

bem, temos na paróquia uma área especial para
crianças.

* O torneio de basquete das paróquias vai con-
tinuar com o jogo da próxima quarta-feira. Ve-
nham nos aplaudir, vamos tentar derrotar o Cris-
to Rei!

* Quinta-feira que vem, às cinco da tarde, ha-
verá uma reunião do grupo de mães. Todas as
senhoras que desejem formar parte das mães,
devem dirigir-se ao escritório do pároco.

* Na sexta-feira às sete, os meninos do
Oratório farão uma representação da obra
Hamlet, de Shakespeare, no salão da igreja.
Toda a comunidade está convidada para tomar
parte nesta tragédia.

* Prezadas senhoras, não esqueçam a próxi-
ma venda para beneficência. É uma boa oca-
sião para se livrar das coisas inúteis que há na
sua casa. Tragam seus maridos!

* Assunto da catequese de hoje: Jesus cami-
nha sobre as águas.

* Assunto da catequese de amanhã: Em busca
de Jesus.

* O coro dos maiores de sessenta anos vai ser
suspenso durante o verão, com o agradecimen-
to de toda a paróquia.

* O mês de novembro finalizará com uma mis-
sa cantada por todos os defuntos da paróquia.

* O preço do curso sobre Oração e Jejum não
inclui as refeições.

* Por favor, coloquem suas esmolas no enve-
lope, junto com os defuntos que desejem que
sejam lembrados.

HOMENAGEM  AO

?
?

* Respostas invertidas

Perguntas Corriqueiras
01 - Que é que tropeça, mas não cai?
02 - Por que a tartaruga vive tanto?
03 - Por que o cachorro entrou na Igreja?
04 - Por que os bêbados trocam as pernas?
05 - Qual o bicho que mais acerta com a língua?
06 - O que é que só usa a barriga em último caso?
07 - Quando o relógio toca duas vezes, que horas são?
08 - Em que se assemelham um assaltante e um boxeador?
09 - Qual o ar-condicionado que mesmo desligado não pára?
10 - Por que é mais difícil conseguir emprego com mar calmo?

RESPOSTA - 1- Centopeia; 2- Porque para ela o tempo passa
devagar; 3- Porque era um cão pastor; 4- Para andar; 5- O Sapo,
sempre acerta na mosca; 6- O avião, quando pousa de barriga; 7-
Horas de consertá-lo; 8- Sempre caem em algum assalto; 9- O do
automóvel, mesmo quando desligado continua andando com o car-
ro; 10- Porque não há vaga.

Áries 21/3 a 20/4 - Evitar pessoas ou con-
versas torna a vida mais complica-
da. Mais objetividade. Faça o que
precisa ser feito.

Touro 21/4 a 20/5 - Não se desvie do ca-
minho. Traçou uma rota, é a ideal
e promissora, pra que fugir. Rea-
basteça e vá.

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Dedique algumas ho-
ras ao seu crescimento pessoal.
Siga o caminho da objetividade,
sem desvios.

Câncer 21/6 a 21/7 - A sorte está lançada.
Muitas as portas. Entregue-se a
Deus, confie, mas faça sua parte.
O pior passou.

Leão 22/7 a 22/8 - Nem todos tem seu pi-
que, energia e disponibilidade. Nin-
guém muda ninguém. As vezes é
bom distanciar.

Virgem 23/8 a 22/9 - Deus fez o mundo
em sete dias (ou seis?) e descan-
sou. Ainda tem muito chão pela
frente. Refaça energias.

Libra 23/9 a 22/10 - Programe a vida, os
novos tempos. A mudança é radi-
cal e requer planejamento e com a
equipe afinada.

Escorpião 23/10 a 21/11 - Sua atitude me-
rece elogio de gregos e troianos.
Todos o apoiam e louvam sua co-
ragem. Siga firme.

Sagitário 22/11 a 21/12 - Aceite melhor o
momento de crise. É importante
para seu crescimento e tomada de
novas atitudes.

Capricórnio 22/12 a 21/01 - Aproveite si-
tuações novas sem perder o ritmo.
Adapte-se às coisas que a vida está
lhe oferecendo.

Aquário 21/01 a 19/2 - Prepare-se para se-
parar o joio do trigo, o bom do
ruim. Selecione amigos, antes que
sofra demais.

Peixes 20/02 a 20/03 - Observe seu hori-
zonte. Aproveite oportunidades
para melhor saborear vitórias. Os
louros são todos seus.

* Judeu - O judeu convertido vai
se confessar: - Padre, há 20 anos
atrás, eu abrigou uma refugiado da
guerra. Qual o meu pecado?
- Meu filho, nisso não há pecado,
você fez uma caridade!
- Mas... Padre, eu cobrar aluguel
dele?
- Tem razão, meu filho, isso é peca-
do! Reze 3 Ave-Marias e um Pai-
Nosso...
- Só mais um pergunta, Padre! Devo
falar pro ela que o guerra acabou?

* Jacob e Jacozinho - Jacob levou
o Jacozinho, seu filho de 6 anos, a
um parque de diversões. Dentre as
atrações existia uma que chamou
em especial a atenção do garoto:
Vôo panorâmico de helicóptero.
- Quero levar minha filhinho pra
passear, disse Jacob ao piloto.
- São R$ 100,00 - foi a resposta.
Lógico que o judeu não aceitou e
como o garoto começou a chorar, o
piloto propôs uma solução:
- Eu levo você e seu filho. Se você
não gritar durante o passeio, eu não
cobro nada.
E assim foi. Durante o vôo o piloto
deu rasantes, piruetas, desceu e su-
biu bruscamente, e Jacob, com os
olhos arregalados, mudo como uma
rocha. Quando a nave pousou, o pi-
loto perguntou a Jacob:
- Em nenhum momento você deu
um pio sequer... não sentiu medo e
vontade de gritar?
- Eu sentiu muito medo e quase gri-
tou, principalmente quando a
Jacozinho caiu.

* No leito da morte - No leito da
morte Baba chamou seu filho:
- Filho, Baba vai morrer, mas, pre-
cisa conversar com você. Este reló-
gio de ouro foi do pai do pai de Baba
e agora Baba pergunta a você: Quer
comprar?
* Isacquinho - Isacquinho, vai pe-
gar martelo na casa de Abraão.
- Abraão não está, pai.
- Pega martelo na casa de Jacó.
- Jacó emprestou martelo pra Levi.
- Então vai pegar martelo com Levi.
- Levi foi viajar.
- Então pega nossa martelo mesmo!
* Aconteceu - em Manchester... Um
muçulmano devoto entra num táxi.
Uma vez sentado, pede ao taxista
para desligar o rádio, porque não
quer ouvir música, como decretado
na sua religião, e porque no tempo
do profeta não havia música, espe-
cialmente música ocidental, que é
música dos infiéis.
O motorista do táxi, educadamente,
desliga o rádio, sai do carro, dirige-
se à porta do lado do cliente e abre-
a. O árabe pergunta:
- O que você está a fazer?
Responde o taxista: - No tempo do
profeta não havia táxi, por isso saia
e espere pelo próximo camelo.
Classe é classe...
* Caipira - O caipira tinha que ir
para a cidade grande resolver um
problema, mas, como não queria

passar vergonha na cidade grande,
ficou treinando a fala na frente do
espelho:
- Paster... paster... paaster... paster...
e dias se passaram. Paster!...
paster!... PASTEL. Pronto, o
treinamento deu certo.
Chegando na rodoviária, foi logo
entrando em uma pastelaria:
- Por favor, me dê um PASTEL!
- Pois, não, senhor, de qual sabor?
- De PARMITO, uai!

* Galinhas - Um criador de
galinhas vai ao bar local, se senta
ao lado de uma mulher e pede uma
cerveja. A mulher comenta:
- Veja, eu também pedi uma cerveja
geladinha...
- Que coincidência! - disse o
criador. Hoje é um dia muito
especial para mim, por isso é que
estou celebrando.
- Pra mim também, hoje é um dia
muito especial! - disse a mulher. Eu
também estou celebrando.
- Que coincidência! - disse o
homem.
Quando eles brindam, ele
complementa:
- E o que você está celebrando?
- Meu marido e eu vínhamos
tentando ter um filho e hoje meu
médico ginecologista me disse que
estou grávida.
- Que coincidência! - disse o
homem. Sou criador de galinhas e
durante anos minhas galinhas não
eram férteis. Mas, hoje elas estão
pondo ovos fertilizados.
- Isso é maravilhoso! - disse a
mulher. O que fez para que as
galinhas ficassem férteis?
- Usei um galo diferente - disse ele.
A mulher sorriu, brindou
novamente e disse:
- Mas, que coincidência!

* Futebol - Manoel explica um
lance do jogo de futebol para o
amigo:
- Tinha que ver, Joaquim. Na hora
de cobrar o pênalti o goleiro me
disse: “Se chutar na esquerda eu
pego, se chutar na direita eu pego,
se chutar no meio eu pego”.
- E você fez o quê, Manoel?
- Enganei ele, ora, pois!
- Enganou como?
- Oras, eu chutei para fora!

* Gata da Noite - O sujeito
conhece uma gata na noitada e logo
leva ela pra um hotel. Lá dentro,
ele tira a camisa, deixa o seu bíceps
à mostra e diz:
- Isso são 80kg de dinamite!
Mostra o abdômen e diz:
- 100kg de dinamite!
Depois tira a bermuda, mostra as
coxas e diz:
- 120kg de dinamite!
Enfim, ele tira a cueca samba-
canção e a mulher sai correndo
pelos corredores, gritando:
- Evacuem o hotel! O meu quarto
está lotado de dinamite e o pavio é
curtinho!
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PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.

www.tvbelohorizonte.com.br

www.tvvarginha.com.br

TV VARGINHA

TV BELO HORIZONTE

www.tvminasdosul.com.br

TV MINAS DO SUL

Anuncie nas TVs

E-mail: minasdosul@minasdosul.com.br

Você vê as TVs  MINAS DO SUL   VARGINHA   BELO HORIZONTE   ELOI MENDES e
DORENSE no seu celular. Acesse pelo Aplicativo Grátis das TVs. Basta entrar no

AppStore ou GooglePlay no seu Celular e digitar REDE MINAS DO SUL ou TV
VARGINHA ou TV BELO HORIZONTE ou TV ELOI MENDES ou TV DORENSE e baixar.

A TVs estão no ar as 24 horas do Dia, os 7 dias da Semana, os 365 dias do Ano
Agora é só compartilhar e divulgar para seus parentes e amigos que moram inclusive em outra cidade e até no exterior

Você vê as TVs no seu Tablet e na sua Smart Tv  e tabém no

Informações: WhatsApp (35) 9 9989-6039 - Cordete Paulo - Diretor de Jornalismo

*** MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
E EMPRESAS FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’

POR CAUSA DISSO.
Anuncie
nos  Jornais impressos     Na Revista

(35)

 JORNAL TV REVISTA RÁDIO

Redação Central: (35) 9.9989-6039
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Baixe no PlayStore
ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular
REDE MINAS DO SUL

Baixe no PlayStore
ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular
TV BELO HORIZONTE

PROGRAMAÇÃO:
As 24 horas do Dia Os 7 dias da Semana Os 30 dias do Mês Os 365 dias do Ano

Baixe no PlayStore
ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular

TV VARGINHA

(35)

3222-6046

* Perícia
* Auditoria

* Consultoria
* Contabilidade

CRC 7363 MG

E-mail: valimconsultoria@yahoo.com.br

Contadores
Associados

Rua Alberto Cabre, 539 Vila Pinto VARGINHA

&

Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos operacionais
e contar com um aliado na jornada de crescimento do seu negó-
cio. Assessoria de TI. Seu desafio é crescer de forma sustentá-
vel? Gerenciamos a rede de computadores da sua empresa. Hos-
pedagem de Sites -Soluções completas para você focar no que
interessa, o seu site. Planos a preços Especiais Linux ou Windows.

ZOO VAI A ESCOLA
O Parque Zoobotânico de Varginha en-

cerrou o mês de setembro com uma exten-
sa programação de palestras realizadas nas
escolas Municipais, através do Projeto
"Zôo vai à Escola".

No total foram sete escolas visitadas pelo
projeto, que receberam a bióloga do Zoo-
lógico, Jaara Cardoso, e onde as crianças
tiveram a oportunidade de aprender mais
sobre vários temas.  “Teve de tudo um pou-
co: lobo-mau que não é mau, jacarés, co-
bras e ovos, tucanos e árvores, corujas,
peixes, minhocas e formigas, e também di-

Muita gente foi até o cen-
tro da cidade na manhã da
segunda-feira (7 de outu-
bro) para acompanhar o
desfile Cívico em comemo-
ração aos 137 Anos de
Varginha.

A Câmara Municipal es-
teve representada pelo pre-
sidente do Legislativo, ve-
reador Dudu Ottoni e o ve-
reador Cláudio Abreu.

Ao falar ao público pre-
sente, Dudu agradeceu aos
varginhenses e aos gover-
nantes que ajudaram a cons-
truir a cidade. “Temos mui-
to que agradecer a todos que

Vereadores prestigiam Desfile Cívico
em comemoração ao Aniversário de Varginha

fizeram sua parte para o
progresso do nosso Municí-
pio. Chegamos até aqui gra-
ças ao esforço desse povo
ordeiro e trabalhador, seja
nascido aqui ou não, mas,
ama essa terra e faz de tudo
para que Varginha continue
sendo uma referência naci-
onal. Parabéns à Varginha e,
principalmente, parabéns ao
povo de Varginha que tanto
contribuiu e contribui para
sermos a Princesa do Sul”,
disse Dudu.

A solenidade também
contou com a presença do
prefeito, Antônio Silva, do

vice-prefeito, Vérdi Lúcio
Melo, secretários Munici-
pais e autoridades militares.

Fizeram bonito no desfi-
le os alunos, professores e
funcionários da área admi-
nistrativa das escolas Muni-
cipais e Estaduais que mui-
to bem representaram suas
instituições e os projetos
desenvolvidos na área da
educação do município de
Varginha.

Após o desfile Cívico, os
presentes puderam partici-
par de uma aula de ginásti-
ca com o professor Flávio
Henrique Pontes.

cas e reflexões sobre o consumo conscien-
te e a proteção do meio ambiente”, conta
Jaara.

Para as escolas de Varginha interessadas
em receber as palestras do projeto basta en-
trar em contato com a bióloga do Zôo, Jaara,
pelo telefone (35) 3690-2709 ou pelo email:
zoologico@varginha.mg.gov.br. As pales-
tras são oferecidas gratuitamente,

Jaara já avisa antecipadamente que a
agenda para o mês de outubro não possui
mais datas para atender através do Projeto
"Zõo vai à Escola". Isto porque, neste mês,
recebemos também muitas escolas para vi-
sitar o Zoológico.


