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Agronegócio café movimenta
a economia de Varginha

Varginha comercializa
anualmente 25 milhões de
sacas de café e possui ca-
pacidade de armazena-
mento estático para 10 mi-
lhões de sacas.

Se fosse um país pro-
dutor ocuparia a 3ª posição
no ranking mundial.

Enquanto rebenefício
de café, conta hoje com
potencial de preparo para
30 milhões de sacas. So-
mente o Porto Seco expor-
tou, em 2020, 700 mil sa-
cas de café.

A cafeicultura é a ati-
vidade agrícola mais im-
portante no Sul de Minas,
sendo responsável por cer-
ca de 25% de toda a pro-
dução brasileira. Em mé-
dia, R$ 10 bilhões circu-
lam anualmente na região
por conta da produção de
café.

Varginha abriga, ainda,
todos os grandes players
do mercado mundial,
como Stockler (Grupo
NKG), Louis Dreyfus,
Volcafé, Mercon, Sucafi-
na, Cofco, Olam, entre ou-

tras, além de grandes trans-
portadoras responsáveis
pela logística, já que a ci-
dade é sede do Porto Seco
Sul de Minas.

Entre os maiores muni-
cípios sulmineiros,
Varginha é o quarto em
PIB per capta (R$
5.599.966), de acordo com
dados do IBGE de 2018.

Atualmente, abriga as
sedes de centenas de em-
presas ligadas à atividade
agrícola, o que gera cinco
mil empregos diretos.

Hoje, o agronegócio
café representa 50% da ar-
recadação econômica de
Varginha.

Atualmente, o Sul de
Minas possui 2,59 milhões
de habitantes, sendo a se-
gunda região mais populo-

sa de Minas Gerais
(13,2%) e contribui com
mais de 20% do PIB agrí-
cola no Estado.

Em Minas Gerais exis-
tem três importantes polos
de comercialização e pro-
dução de café: Sul de Mi-

nas (22 milhões de sacas),
Zona da Mata (9,5 milhões
de sacas) e Triângulo Mi-
neiro (produção de 7,5 mi-
lhões de sacas).

Com informações  Centro do
Comércio de Café do Estado de
Minas Gerais

Comentam uns. Dizem outros. Tem aqueles que fi-
cam na expectativa. E aqueles que não estão nem aí.

Porém, todavia, contudo, as conversas de bastido-
res não cessam. É um tal de querer adivinhar, até mes-
mo indicar e definir, quem é quem para assumir a ca-
deira, no caso deste comentário de hoje, da Presidên-
cia da Câmara de Vereadores, agora em 2.022, e a de
Chefe do Executivo, em 2.0025.

Para a Assembléia Legislativa de Minas, nem va-
mos falar no assunto agora, pois, uma ‘chuva’ de no-
mes a candidatos está por vir por ai.

A cadeira que está mais próxima é da Presidência
da Câmara, ocupada desde 2020 pela vereadora Zilda
Silva, que, aliás, nos bastidores, muito já se questio-
nou e se ouviu por aí - não fazendo e nem sendo
desmérito nenhum para Zilda Silva - ela ocupar por
duas legislaturas seguidas da Presidência.

Para quem quer entender, saiba que são as ‘nuvens’
da política: ora de uma forma, ora de outra. O certo é
que seus méritos a conduziram por estas duas vezes à
Presidência da Câmara de Vereadores de Varginha.

A outra cadeira muitíssima desejada - a cadeira do
Poder Maior - a de Prefeito, cadeira mais alcançada e
ocupada por Antonio Silva.

Vérdi Lúcio Melo tanto desejou quanto rondou -
como vice-prefeito - que chegou a ela. E, pela fibra e
disposição, quem quiser adquirir o direito a ocupá-la,
fique firme no ‘arreio’ na eleição de 2.024, porque,
senão, Vérdi Lúcio Melo a estará ocupando em 2.025.

Sorte de Zacarias, Leonardo Ciacci, Stéfano... e os
demais interessados, que Vérdi em 2.024 não poderá
se candidatar à reeleição, a não ser com uma renúncia
dentro de prazo previsto pela legislação eleitoral.
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Companhia permite
o pagamento por meio
de cartões de crédito e
débito no ato do corte
da energia para evitar a
suspensão do serviço.

Para aumentar as possi-
bilidades do cliente em si-
tuação de inadimplência fi-
car em dia com a compa-
nhia, a Cemig está permi-
tindo o pagamento das fa-
turas em atraso no momen-
to em que os eletricistas es-
tiverem em visita para efe-
tuar o desligamento.

O pagamento será feito
exclusivamente pela máqui-
na nas modalidades de car-
tão de débito ou crédito,
sendo que esta última pode-
rá ser dividida em até 12
vezes sem juros.

De acordo com o geren-
te de Arrecadação e Adim-
plência da Cemig, Welling-
ton Cancian, é importante
que o cliente saiba exata-
mente o débito que possui
com a companhia.

“A opção permitirá aos
nossos clientes soluciona-
rem a pendência antes do
desligamento. Recomenda-
mos a consulta dos débitos
pelo nosso aplicativo, dis-
ponível para smartphones
android e IOS.

Dessa forma, o cliente
vai saber com exatidão o
valor do débito e poderá fa-
zer a transação com a má-

 Clientes da CEMIG poderão pagar
faturas em atraso durante visita dos

eletricistas da empresa
xima segurança. A consulta
também pode ser feita pelo
WhatsApp, no número (31)
3506-1160  na opção ‘Meus
débitos’”, explica.

Atenção para evitar
golpes e outras
modalidades de

pagamento
Wellington Cancian

também destaca que os ele-
tricistas da Cemig estarão
sempre identificados com
crachás e uniformes da
companhia ou de empresas
contratadas e portarão uma
máquina de pagamentos via
cartão da marca Getnet, que
conta com aplicativo pró-
prio desenvolvido pela
Cemig para o recebimento
dos valores devidos.

“Os nossos eletricistas
estão devidamente unifor-
mizados e usando crachás
de identificação funcional.
Antes de realizar o paga-
mento, o cliente deve con-
ferir na tela da máquina se
consta corretamente o
CNPJ da Cemig, que é o
06.981.180.000116.

Este número também
consta na fatura, portanto, é
só comparar para ter abso-
luta certeza de que está pa-
gando para a Cemig.

Em caso de qualquer
dúvida, o cliente também
pode ligar para o telefone
116”, explica Cancian.

Avisos de cortes e outras
modalidades de

pagamento
Antes do corte de ener-

gia a Cemig entra em con-
tato com o cliente por meio
de diversas formas de co-
municação, visando evitar
que o fornecimento seja in-
terrompido.

Os clientes são alertados
sobre o atraso nas faturas
via e-mail, SMS, cartas e
contato telefônico. Para tan-
to, é importante manter o
cadastro devidamente atua-
lizado.

A informação também
vem em destaque na fatura,
no campo “Reaviso de con-
tas vencidas/débitos anteri-
ores”. Ao receber a conta, o
cliente deve verificar esse
campo, que é destacado em
amarelo no formulário, para
identificar possíveis notifi-
cações de débitos penden-
tes. Observar essa informa-
ção na conta de luz pode
evitar suspensão do forne-
cimento de energia e custos
adicionais com a religação.

Para garantir o recebi-
mento desses comunicados,
é fundamental que o cliente
mantenha seu cadastro e
contatos atualizados junto à
empresa.

Por isso, recomendamos
aos nossos clientes que ca-
dastrem seu e-mail ou tele-
fone para receber mensa-
gens sobre inadimplência,
por meio dos canais digitais,
como o aplicativo Cemig
Atende, WhatsApp, via op-
ção Atualizar meus contatos
e o site www.cemig.com.br.

Vale destacar que o cli-
ente da Cemig continua
com a possibilidade de co-
locar sua conta em débito
automático ou pagá-la por
outros meios: canais digi-
tais bancários, agências
bancárias físicas e agentes
arrecadadores credencia-
dos.

No caso da opção pelo
débito automático em con-
ta, o cliente pode realizar o
cadastro em seu banco de
preferência, utilizando o
código disponível na pró-
pria fatura. O procedimen-
to é simples e precisa ser
realizado uma única vez.

Clientes dos bancos
Santander, Bradesco, Itaú,
Banco do Brasil, Sicoob,
Mercantil e Banco do Nor-
deste podem realizar o ca-
dastro diretamente nos ca-
nais de atendimento Cemig.

“Os nossos clientes ain-
da podem realizar os paga-
mentos de forma digital,
utilizando o código PIX
emitido nas faturas de ener-
gia elétrica. Além de moder-
no e digital, é um processo
rápido e seguro”, sugere
Cancian.

Campanha de
parcelamentos de débitos

Recentemente, a Cemig
anunciou uma  Campanha
de Negociação oferecendo
a todos os clientes residen-
ciais a oportunidade de
parcelamento dos débitos
em até 12 parcelas mensais,
sem juros, via cartão de cré-
dito, mesmo que possuam
financiamentos ativos com
a companhia. Contudo, o
parcelamento nestas condi-
ções está disponível apenas
para quem optar negociar
pelos canais digitais da em-
presa.

O interessado em parce-
lar a conta de luz deve aces-
sar www.cemig.com.br  ou
fazer contato pelo Whats-
App (31) 3506-1160, envi-
ar um “Oi” e escolher a op-
ção “Pagamento de Con-
tas”. Preferencialmente, o
cliente deve atualizar seus
dados de e-mail e telefone
e cadastrar sua conta por e-
mail, utilizando os canais
digitais da companhia.

Pelo site da Cemig
(www.cemig.com.br), os
clientes poderão quitar suas
faturas por meio de cartão
de crédito em até 12 vezes
sem juros, mesmo com fi-
nanciamento ativo. Basta
realizar o login, selecionar
a instalação que possui dé-
bito em aberto e, posterior-
mente, o serviço “Segunda
Via e Pagamento de Con-
tas”. Em seguida, o cliente
poderá verificar que existe
a opção de seleção de débi-
tos e a possibilidade de rea-
lizar o pagamento com a uti-
lização de cartão de crédito
ou débito.

Para os mais de 900 mil
clientes cadastrados na Ta-
rifa Social de Energia Elé-
trica, as condições especi-
ais de parcelamento, que
podem ser feitas em até 24
vezes sem juros, foram
prorrogadas até o final des-
te mês de maio.

O deputado federal Emidinho Madeira, presidente da
Frente Parlamentar em Defesa de Furnas, participou de
uma reunião extraordinária na Comissão de Minas e Ener-
gia da Câmara dos Deputados na terça-feira (11/05) com
o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para
discutir, entre outras coisas, a não privatização de Furnas.

Durante a audiência, o deputado Emidinho Madeira
explicou ao Ministro e demais parlamentares que, apesar
de votar com o Governo, é contra e continuará contra a
privatização de Furnas, mas, sugeriu o diálogo e a visita
do ministro Bento Albuquerque à região.

“Eu queria abrir uma discussão com o Ministro para
que se ele pudesse ir até a sede de Furnas, eu reuniria os
prefeitos da região da AMEG e da ALAGO e abrir uma
conversa, um diálogo”, explicou Emidinho. “Porque o
nosso povo sofreu muito e o povo na minha região não
concorda”, argumentou.

O Deputado declarou que a venda de Furnas seria um
retrocesso para toda a região. “Eu sou da roça, da lavoura,
sei da importância do homem do campo e de todas as di-
ficuldades encontradas por eles. O turismo investiu muito
naquela região e o nosso pensamento é que vender as nos-
sas águas, o Mar de Minas, seria andar na contramão do
futuro”.

Para encerrar, Emidinho Madeira se colocou à dispo-
sição do Ministro de Minas e Energia. “Queria muito abrir
uma conversa com o Governo, com o Ministro e com o
nosso Governador sobre esta questão de Furnas. Estou às
suas ordens, ministro Bento, para o que o senhor precisar
de mim”, finalizou o deputado Emidinho Madeira

Deputado Emidinho
Madeira faz defesa

enfática de Furnas em
Audiência com o

Ministro de Minas e
Energia em Brasília

A prefeitura de Varginha,
por meio do Serviço Muni-
cipal Funerário e de Orga-
nização de Luto, iniciou, em
seu prédio-sede, obras de
construção de uma sala para
a preparação e higienização
de corpos, a fim de propor-
cionar uma melhoria nos
serviços prestados aos
munícipes.

O diretor administrativo
da Serviço Municipal Fune-
rário e de Organização de
Luto, Cristiano Lima Silva,
explica que a execução da
obra trará um espaço mais
adequado para os agentes
funerários realizarem seus
trabalhos, além de propor-
cionar um atendimento com

Prefeitura de Varginha
constroi nova sala  na sede

do Serviço Municipal
Funerário e de

Organização de Luto

excelência aos nossos entes
queridos em um momento
tão difícil.

O prazo de execução da
obra é de 60 dias e será
custeada com recursos pró-
prios do município de
Varginha.
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A convite do presidente
da ACIV - Associação Co-
mercial Industrial Agrope-
cuária e Serviços de Vargi-
nha, Aderson Martins, o
prefeito Vérdi Melo, junta-
mente com o vice-prefeito
Leonardo Ciacci e o secre-
tário municipal de Desen-
volvimento Econômico,
Juliano Cornélio, partici-
pou, na sede da Associação,
de uma reunião onde foram
tratados temas como o pro-
jeto de paisagismo para o
centro comercial da cidade,
após concluída a revitali-
zação, e o projeto de ilumi-
nação para o Natal.

Participaram da reunião
representantes da direção da
ACIV, comerciantes e em-
presários. Na oportunidade
o prefeito Vérdi Melo rea-
firmou o compromisso da
Administração em trabalhar
sempre em prol do desen-
volvimentismo da cidade e
da classe empresarial, colo-
cando toda sua equipe à dis-
posição para acompanha-
mento e confecção de pro-
jetos de paisagismo, ilumi-
nação e decoração, dentre
outras questões pertinentes
ao setor.

O Prefeito ainda fez uma
exposição dos atos da Ad-

Prefeito Vérdi Melo
participa de reunião

na ACIV

Na pauta decoração de Natal e paisagismo do centro comercial

ministração nestes cinco
meses de governo, como a
implementação de obras de
infraestrutura, o enfrenta-
mento da COVID, além de
medidas visando a recupe-
ração da economia, como a
prorrogação da primeira
parcela do IPTU para o mês
de dezembro e o lançamen-
to do Refis 2021, que vai
conceder descontos de mul-
tas e juros para débitos para
com o Município.

Também, o presidente da
ACIV, Anderson Martins, e
sua equipe, assim como to-
dos os presentes agradece-
ram a participação do Pre-
feito, do Vice e do Secretá-
rio, e parabenizaram pela
maneira como vem condu-
zindo a Administração da
cidade.

Revitalização
A revitalização do Cen-

tro Comercial de Varginha
entra na sua última etapa,
com o alargamento e troca
de piso das calçadas da Rua
Delfim Morteira, no trecho
entre a Rua Presidente Ál-
varo Costa e a Rua Coronel
João Urbano. A previsão de
entrega da obra é para o fi-
nal do mês de julho.

Com a aprovação pela Câmara Municipal, a prefeitura de
Varginha vai lançar o REFIS 2021- PROGRAMA DE REGU-
LARIZAÇÃO FISCAL que vai possibilitar a regularização de
débitos inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, ven-
cidos até 31 de dezembro de 2020 por meio de parcelamento e
reparcelamento. O prazo de adesão ao REFIS MUNICIPAL se
dará entre o dia 1º de junho de 2021 e 31 de julho de 2021,
sendo que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$
75,00 (setenta e cinco reais).

Os débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive, objetos de
parcelamento e reparcelamento, cujo fato gerador tenha ocor-
rido até o dia 31 de dezembro de 2020, que estejam em qual-
quer fase de cobrança ou execução, poderão ser pagos com
desconto de 100% do valor da multa moratória e dos juros de
mora, incidindo, tão somente, a atualização monetária, em até
12 parcelas mensais, sendo que o vencimento da última parce-
la deverá recair, no máximo, até o dia 30/06/2022.

“Vale destacar que essa iniciativa será uma importante fer-
ramenta para enfrentamento das dificuldades de ordem finan-
ceira, especialmente neste momento, em que o Município en-
frenta a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), a
qual ocasionou uma série de efeitos deletérios, não só no âm-
bito da saúde, mas, também no cenário econômico, em razão
da queda da arrecadação tributária e da geração de empregos e
renda”, explicou o prefeito Vérdi Melo.

Saiba mais: Para os débitos que se encontram com
parcelamento em curso e especificamente sobre aqueles que
se incluem nas disposições contidas no caput deste artigo, o
desconto incidirá exclusivamente sobre os juros e a multa re-
manescentes no saldo de parcelamento.

Os débitos, inscritos ou não em dívida ativa, e que não fo-
rem abrangidos pelo disposto nesta Lei, seguirão pelos meios
de cobrança e/ou execução ordinários, se acaso não liquidados
pelo contribuinte.

Na hipótese de débito ajuizado ou protestado
extrajudicialmente, o devedor ou executado se responsabiliza-
rá pelo pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios
e/ou emolumentos cartorários, na forma fixada em leis especí-
ficas.

A Lei não se aplica aos atos praticados com dolo, fraude ou
simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício
daquele.

Aplica-se o disposto nesta Lei aos casos de falta de recolhi-
mento de tributo retido pelo contribuinte substituto, na forma
da legislação pertinente, porém, com desconto de 50% do va-
lor da multa moratória e dos juros de mora.

BDMG: Pré-Cadastro BDMG Pronampe 2021

Olá!
Tudo bem?

Envie agora as in-
formações abaixo para o
pré-cadastro da sua Micro
e Pequena Empresa.
Nome E-mail
Telefone CNPJ

O atendimento é per-
sonalizado e sem custo adi-
cional (35) 3221-1131

O prefeito Vérdi Melo recebeu em seu gabinete o pre-
sidente eleito do Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Varginha (SINDSERVA), Miller Fagundes Jor-
ge, acompanhado do advogado do Sindicato Hugo José
de Oliveira Filho.

Na oportunidade Vérdi parabenizou o Presidente pela
eleição e pelo novo desafio e se colocou a disposição para
juntos buscarem soluções que atendam as reivindicações
dos servidores.

Os dois entenderam que o diálogo honesto, leal, fran-
co e democrático norteia as relações entre Sindicato e Pre-
feitura. “O diálogo leal e franco promove o pleno exercí-
cio da democracia, reafirmou  o prefeito Vérdi”.

Miller foi eleito presidente do SINDSERVA  até de-
zembro de 2025.

 Prefeito Vérdi Melo
recebe presidente

eleito do Sindiserva
em seu gabinete

Novo Semáforo na
Avenida Princesa do Sul

Atenta às necessidades de melhorias no trânsito, a Pre-
feitura de Varginha instalou um conjunto de semáforos na
Avenida Princesa do Sul, no trecho próximo à antiga Cive
Veículos e Supermercado Alvorada.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito
o sinal vai organizar melhor os veículos que vão seguir
rumo à Plascar e às empresas de café na região do bairro
Jardim Andere.

“A nova sinalização visa facilitar o tráfego, inclusive
de veículos pesados, comuns naquela região”, explica o
chefe do Demutran.

Os semáforos já estarão em funcionamento.

ATENÇÃO
CONDUTORES
DE VEÍCULOS:
PREFEITURA
DE VARGINHA
INFORMA QUE
ENTRARÁ EM
FUNCIONAMENTO
NOVO
SEMÁFORO NA
AV. PRINCESA
DO SUL

A Câmara de Varginha recebeu a visita do delegado da Re-
ceita Federal, Michel Lopes Teodoro, do chefe do Centro de
Atendimento ao Contribuinte da Receita, Fernando Marques
de Alvarenga e do Presidente do Sindicato dos Contabilistas
de Varginha, Janilton Marcel de Paiva.

Na ocasião, eles fizeram uso da Tribuna Livre para explicar
como funciona a campanha Destinação, que é um programa de
doação de recursos que pessoas físicas podem fazer direta-
mente do Imposto de Renda, destinado a ajudar projetos de
apoio a idosos e crianças do Município.

Para doar, o contribuinte deve acessar a ficha Doações dire-
tamente na Declaração e selecionar o Fundo que prefere
direcionar sua doação. Isto é uma garantia que uma parte do
imposto que será pago pelo contribuinte ao Fisco será destina-
do ao programa social beneficiado.

Segundo as explicações passadas, ao incluir nova doação, o
próprio programa calcula o valor disponível para destinação,
resultando em redução do imposto a pagar ou aumento do va-
lor a restituir.

Por fim, basta escolher a entidade que vai receber a doação.
Se for o caso, deve-se imprimir o DARF (localizado na ficha
Darf - Doações Diretamente na Declaração - ECA) e realizar o
pagamento.

Os vereadores agradeceram a visita dos representantes da
Receita Federal e ressaltaram que a Câmara sempre estará aber-
ta e disponível para atender campanhas que visam auxiliar a
sociedade de nosso Município.

Tribuna Livre recebe
delegado da Receita Federal
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Cabo Valério - CIDADANIA
Indicação:
* Solicitou à Mesa Diretora que verifique a possibilidade
de aquisição de uma máquina de autenticação eletrônica
para protocolo.
* Requerimento: Solicitou ao prefeito e à Controladoria
da Prefeitura Municipal, o envio da relação dos associa-
dos e dependentes atualizados com os respectivos núme-
ros de matrículas e cópia completa do regimento interno
da CASSERV - Caixa de Assistência à Saúde dos Servi-
dores Públicos da Prefeitura Municipal de Varginha-MG,
das Fundações, Autarquias e Câmara Municipal.
Apoliano de Jesus Rios – PP
Indicação:
* Solicitou ao prefeito, à Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos - SOSUB e ao DEMUTRAN – Depar-
tamento Municipal de Transporte e Trânsito, que sejam
instalados quebra-molas ou outra medida de contenção de
velocidade na Rua Padre Cornélio Korovsky, no Bairro
San Marino.
Carlinho da Padaria – PODEMOS
Indicação:
* Solicitou ao prefeito providências cabíveis para que a
Vigilância Sanitária realize vistoria nos imóveis localiza-
dos na Rua Almir Ferreira, no bairro Sion para sanar o
descarte irregular de esgoto que está se acumulando na
Rua Francisco Silva Paiva ao lado do número 34.
Cristovão Vilas Boas - PODEMOS
Indicações:
* Solicitou ao prefeito estudos e providências cabíveis,
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos, para a elaboração de projeto básico e estudos de
viabilidade destinados à construção de um novo Mercado
do Produtor no Município.
* Solicitou ao prefeito através da Secretaria Municipal de
Saúde, estudos e providências para disponibilizar Médico
Clínico Geral, para atender no posto de saúde do bairro
Padre Vitor existente na Rua Doutor Paulo Ramos de
Rezende, 127.
Dandan - PODEMOS
Indicações:
* Solicitou ao prefeito e ao Departamento Municipal de
Transporte e Trânsito – DEMUTRAN que sejam tomadas
as providências necessárias para instalação de quebra-
molas e/ou faixa elevadas de pedestres na Alameda das
Garças, bairro Jardim Cidade Nova no intervalo que com-
preende o número 526 até a Escola Municipal Profª. He-
lena Reis – CAIC II.
* Solicitou ao prefeito, na figura do Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB- que sejam toma-
das as seguintes providências na Avenida Batistinha, no
bairro Santa Maria: Reconstrução da Calçada na altura do
nº 71 da via; Instalação de gradil de proteção, na altura do
nº 71 da via, em frente ao trecho que deslizou; Realização
de estudo para contenção do desbarrancamento e erosão
no local.
Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitou ao prefeito, ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e ao Secretário Municipal de Gover-
no, que providenciem o recapeamento asfáltico da Rua
Dalyse Bueno Niemeyer, no bairro Santa Maria, com to-
das as benfeitorias necessárias.
* Solicitou ao prefeito, ao Secretário Municipal de Go-
verno, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais –

A Prefeitura de Varginha comunica a disponibilidade de
retirada de boletos para débitos inscritos em Dívida Ativa
através do site da prefeitura.
Basta seguir os passos abaixo:
* Acesse o site da prefeitura www.varginha.mg.gov.br
* Posicione o mouse sobre a aba "Serviços";
* Clique em "Dívida Ativa";

Para boletos de IPTU, Taxa de Iluminação e demais
débitos IMOBILIÁRIOS:
* Clique em "Emissão de boleto a vista imobiliário"
* Informe o CPF/CNPJ (com ponto, hífen e barra)
* Informe o registro OU a inscrição (apenas números)
* Clique em "Pesquisar"
* Marque os boletos que quer emitir e clique em "Gerar
Boleto"

Para boletos de Taxa de Alvará, ISS, Simples Naci-

Prefeitura de Varginha disponibiliza canais para retirada de
boletos para débitos inscritos em Dívida Ativa

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
COPASA, estudos e providências necessárias para implan-
tação dos serviços de abastecimento de água e coleta de
esgoto no Aeroporto Regional de Varginha e adjacências.
Dr Guedes - PTB
Indicação:
*Solicitou ao prefeito e ao Senhor Secretário de Saúde,
Dr. Luiz Carlos Coelho, que seja verificada a possibilida-
de de incluir no programa de vacinação da Covid-19 por-
tadores de paralisia cerebral e transtorno do espectro
autista.
Bebeto do Posto - PSL
Indicação:
* Solicitou ao prefeito e à Secretaria competente, que seja
realizado um estudo para viabilizar a instalação de um
redutor de velocidade na rua Doutor Mário Frota no tre-
cho compreendido entre a esquina com a avenida dos Imi-
grantes e rua Osvaldo Sigiani.
Lucas - PSDB
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao Senhor Secretário Municipal
de Saúde a aquisição de um divã próprio para
ultrassonografia para a Policlínica Central.
* Solicitou ao prefeito, ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e ao DEMUTRAN - Departamento
Municipal de Transporte e Trânsito, que seja feito um es-
tudo sobre uma possível mudança na sinalização de trân-
sito próximo ao Moinho Sul Mineiro, mais especificamen-
te na Travessa João Pessoa em ligação com a rua
Tiradentes.
Marquinho da Cooperativa - PRB
Indicação:
* Solicitou ao prefeito que realize o credenciamento do
Município de Varginha junto ao Ministério da Educação
solicitando a implantação de uma escola cívico-militar em
nossa cidade.
Requerimento:
* Solicitou ao prefeito e ao Secretário Municipal de Saú-
de, informações sobre consultas, exames e cirurgias
eletivas na rede pública de saúde: Há previsão para reto-
mada das cirurgias eletivas na rede pública de saúde? Neste
momento, quantos pacientes aguardam na fila de espera
por procedimentos cirúrgicos eletivos? Favor especificar
por especialidade médica. Já foi elaborado protocolo de
segurança para a retomada das cirurgias eletivas na rede
municipal de saúde? Qual o quantitativo de pacientes
aguardando por consultas especializadas e exames?
Quantos médicos urologistas atendem atualmente na rede
pública de saúde? Qual o tempo médio de espera por uma
consulta com médico urologista?
Tristão - PSB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Es-
portes e Lazer, ao Secretário Municipal de Planejamento
Urbano e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, as seguintes melhorias na área pública localiza-
da entre as ruas Conceição de Brito Rabelo altura número
35 e Rua Vereadora Gerda Silva altura do número 420, no
bairro Santa Terezinha: Lim-
peza; Cercamento com telas;
Instalação de parquinho in-
fantil; Instalação de academia
de rua; Construção de uma
praça.
Professor Rodrigo
Naves - PSB
Indicação:
* Solicitou ao prefeito, à Se-

cretaria Municipal de Planejamento Urbano, à Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos e ao DEMUTRAN
– Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, a
realização de estudo de viabilidade técnica para melhorias
nos acessos aos bairros Rio Verde I e Rio Verde II, pelos
seguintes logradouros: Continuidade da Avenida Francis-
co Gonçalves Valim – Resende; Final da Rua Adelina
Garcia Chagas, interligando com a Rua 8;
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente informações sobre as questões que envolvem a
limpeza de terrenos particulares em áreas urbanas e rurais
e sobre as ações educativas e preventivas relacionadas ao
combate às queimadas em nosso município.
* SOBRE A LIMPEZA E QUEIMA DE LIXO EM TER-
RENOS BALDIOS NAS ÁREAS URBANAS E RU-
RAIS: Quais as ações que a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente vem executando, através do seu setor de Vigi-
lância, no que diz respeito aos terrenos de propriedade
particular, tomados por matos e entulhos, que vêm cau-
sando constantes queimadas naturais devido ao tempo seco
e/ou provocadas pela queima de lixos, resultando em gran-
des transtornos à população e colocando inclusive em ris-
co as edificações circunvizinhas? Como é feita a fiscali-
zação de limpeza, capina e roçada nos terrenos baldios?
Existe fiscalização das queimadas de lixos em terrenos
baldios? E quantos fiscais atuam no controle e identifica-
ção dos locais onde costumam ocorrer tais práticas? Exis-
te um número trígito “DISQUE DENÚNCIA” para o ci-
dadão denunciar tais práticas? Se sim, como é o seu fun-
cionamento? Em que horários está disponível para aten-
dimento à população? E como é realizada a divulgação
para a comunidade sobre a existência de tal recurso? Há
por parte do município, algum estudo de áreas mais afeta-
das por incêndios de maiores proporções, especialmente
em áreas rurais quando ocorrem queimadas que fogem ao
controle e atingem uma área de maior extensão? SOBRE
CAMPANHAS EDUCATIVAS CONTRA AS QUEIMA-
DAS: O Poder Executivo, através da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente tem realizado periodicamente cam-
panhas educativas de combate às queimadas em lotes va-
gos no perímetro urbano e rural? Existem ações que vem
sendo desenvolvidas objetivando prevenir e evitar práti-
cas desta natureza, em nosso Município? Quais medidas
têm sido tomadas para conscientização da população so-
bre os efeitos causados pelas queimadas?
Thulyo Paiva - AVANTE
Indicações:
* Solicitou ao prefeito e ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que seja instalado redutor de veloci-
dade na Rua Presidente Tancredo Neves, próximo ao nº
359, bairro Bom Pastor.
* Solicitou ao Prefeito, ao Senhor Governador, ao Depu-
tado Federal Diego Andrade, ao Deputado Estadual Má-
rio Henrique Caixa e ao Departamento de Estradas e Ro-
dagem - DER para que sejam realizados estudos técnicos
para construção de rotatória na MG-167, rodovia que liga
Varginha - Três Pontas, na confluência dos bairros Parque
Rinaldo e Jardim Áurea e instalação de ‘guard rail’ nas
proximidades do Posto Líder como forma de evitar con-
versões à esquerda, sentido Avenida do Contorno.

onal e demais débitos MOBILIÁRIOS:
* Clique em "Emissão de boleto a vista imobiliário"
* Informe a inscrição (apenas números)
* Informe o CPF/CNPJ (com ponto, hífen e barra)
* Clique em "Pesquisar"
* Marque os boletos que quer emitir e clique em "Gerar
Boleto"
Dúvidas frequentes:
ONDE ENCONTRO O REGISTRO/INSCRIÇÃO?
O número de registro/inscrição pode ser facilmente loca-
lizado no seu carnê de IPTU, na própria capa e acima do
nome do proprietário. O registro possui 7 dígitos e a ins-
crição 12 dígitos. No caso de débitos mobiliários, a ins-
crição consta no próprio alvará e possui 6 dígitos.
QUANTO TEMPO LEVA PARA A COMPENSAÇÃO
DO BOLETO?

O tempo pode variar de 2 a 3 dias úteis.
ONDE POSSO EFETUAR O PAGAMENTO?
Os bancos conveniados com a Prefeitura de Varginha são:
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Sicoob e Casas
Lotéricas.
EM QUANTO TEMPO CONSIGO A CERTIDÃO
NEGATIVA?
A certidão negativa pode ser retirada cerca de 2 a 3 dias
úteis após o pagamento.

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500
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Ameaça
Vermelha ou Roxa

Trova
Virá o tempo da paz.
Não te esqueças, coração!
De que tudo esquecerás
E todos te esquecerão.

Targélia Barreto

JUNHO 2021
Áries 21/3 a 20/4 - Quer dizer algo e
não achas palavras. Consulte o tra-
vesseiro, ouça uma criança.
Touro 21/4 a 20/5 - Levam sua flor,
fica calado. O vaso, não nota. A mesa,
perde o direito de reclamar.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Que suas ati-
tudes sejam condizentes com a ra-
zão e a formação moral que você re-
cebeu.
Câncer 21/6 a 21/7 - Nem sempre
as coisas acontecem como deseja. Os
outros também pensam assim.
Leão 22/7 a 22/8 - Tome atitudes que
não dificultem relacionamento em
casa e no trabalho.
Virgem 23/8 a 22/9 - Pare de cho-
rar o leite derramado e de não assu-
mir a culpa que deve ser dividida.
Libra 23/9 a 22/10 - Chegou onde
poucos chegaram. Preserve-se e a
família. Seja e faça feliz!.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Sinceri-
dade é vinho amargo na boca e doce
no ventre. Duro de ouvir.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Enquanto
correm e descabelam, mantenha-se
calmo, cabeça no lugar.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Imagi-
nação fértil não é escapismo, mas
deve ser policiada. Pode ir além.
Aquário 21/01 a 19/2 - Talvez pre-
fira extremos, mas a prudência re-
comenda meio termo.
Peixes 20/02 a 20/03 - Amar tarefas
do cotidiano, pois, são elas que per-
mitem realizar grandes projetos.

HOMENAGEM  AO

?

?

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Tira-se antes de receber?
02 - Só anda se a gente bate nele?
03 - Maneira de um florista viver?
04 - Dá flor no galho e fruto na raiz?
05 - Fica cheio de dia e vazio à noite?
06 - Tem coroa e às vezes até três raizes?
07 - Como impedir que um gambá cheire mal?
08 - Casa com vinte moradores branquinhos?
09 - Foi verde, tornou-se preto, morreu vermelho?
10 - De boca para cima fica vazio, invertido fica cheio?
Perguntas Culturais
11 - Faça o plural de “pau-de-arara?
12 - Classificação do pronome “alguém”?
13 - Dinheiro que Yeltsin leva no bolso?
14 - Órgão onde situam-se as cordas vocais?
15 - Anotação léxica da palavra “cinquenta”?
16 - Comemoração do segundo domingo de agosto?
17 - Autor da música do Hino da Independência?
18 - Continente da Tailândia, Índia e Indonésia?
19 - Reta que corta o círculo passando pelo centro?
20 - Razão de não se crasear: “assistí a duas sessões”?

RESPOSTA -  - 1 Fotografia; 2- Prego; 3- Num mar-de-rosas; 4-
Amendoím; 5- Calçado; 6- Dente; 7- Apertando bem o focinho dele;
8- Maço de cigarros; 9- Carvão; 10- Chapéu; 11- Paus-de-arara; 12-
Pronome indefinido; 13- Rublo; 14- Laringe; 15- Trema; 16- Dia dos
Pais; 17- Dom Pedro I; 18- Asiático; 19- Diâmetro; 20- Porque o “a”
está diante de um numeral cardinal referente ao substantivo.

?

?
?

Já falei sobre isto uma vez e tô só observando. Há 200 anos,
Napoleão Bonaparte fez uma professia, que está se realizando atu-
almente, ao dizer: “Deixem a China dormir porque, quando ela
acordar, o mundo vai estremecer”.
A China do Futuro e o Futuro chegou... é Hoje... (...)

*****
* Frase sem noção: - Se um dia você perder o controle, levante-
se... e mude o canal manualmente.

*****
“A verdade é que, agora, tudo o que compramos é ”Made in Chi-
na”. Eis um aviso para o futuro! Mas, quem liga para esse aviso?
Atualmente... ninguém! Agora é só APROVEITAR. E depois,
como será para os nossos filhos, netos? (...)

*****
* Existem duas maneiras de tratar as mulheres. Até hoje, nin-
guém descobriu quais são.

*****
(...) Muitos conhecidos voltaram da China, impressionados. Um
determinado produto, que TODAS as indústrias do Brasil fabri-
cam 1 milhão de unidades, uma SÓ fábrica chinesa produz 40
milhões. A qualidade já é equivalente. E a velocidade de reação é
impressionante. (...)

*****
(...) Os chineses colocam qualquer produto no mercado em ques-
tão de semanas. Com preços que são uma fração dos praticados
aqui. Uma das fábricas está de mudança para o interior, pois, os
salários da região, onde está instalada na China, estão altos de-
mais: 100 dólares. Um operário brasileiro equivalente ganha 300
dólares no mínimo, que, acrescido de impostos, encargos traba-
lhistas e sociais e benefícios, representam quase 600 dólares.
Quando comparados com os 100 dos chineses, que recebem pra-
ticamente zero benefícios, estamos perante uma escravatura ama-
rela... e alimentando-a. (...)

*****
* Canela: dispositivo para se encontrar móveis no escuro.

*****
(...) Horas extras? Na China? Nem pensar. O pessoal por lá é tão
agradecido por ter um emprego, que trabalha horas extras, saben-
do que não vai receber nada por isso. Atrás dessa “postura” está a
grande armadilha chinesa. Não se trata de uma estratégia comer-
cial, mas, sim, de uma estratégia “de Poder”, para ganhar o mer-
cado ocidental, e agora firme rumo ao Brasil (...)

*****
(...) Os chineses aproveitam da atitude dos “marqueteiros” oci-
dentais, que preferem terceirizar a produção, ficando apenas com
o que ela  “agrega de valor”: a marca. Atualmente, dificilmente
adquirimos nas grandes redes comerciais dos Estados Unidos, um
produto “Made in USA”. É tudo “Made in China”, com rótulo
estadunidense. (...)

*****
* Evite acidentes... Faça de propósito!
* Alegria de pobre... é impossível!

*****
(...) As Empresas ganham rios de dinheiro, comprando dos chine-
ses por centavos e vendendo por centenas de reais. Apenas lhes
interessa o lucro imediato e a qualquer preço. Mesmo ao custo do
fechamento das suas fabricas e do brutal desemprego. É  o que
pode-se chamar de “estratégia preçonhenta”. (...)

*****
(...) Enquanto os empresários ocidentais terceirizam as táticas e
ganham no curto prazo, a China assimila essas táticas, cria unida-
des produtivas de alta performance, para dominar no longo prazo.
Enquanto as grandes potências mercadológicas, que ficam com
as marcas, com os designes e suas grifes, os chineses estão fican-
do com a produção, assistindo, estimulando e contribuindo para o
desmantelamento dos já poucos parques industriais ocidentais (...)

*****
* O que o Instrutor da escola de Kamikazes disse para os alunos?
R - Prestam atenção, porque vou fazer só uma vez!

*****
(...) Em breve, por exemplo, já não haverá mais fábricas de tênis,
ou de calçadas pelo mundo ocidental. Só haverá na China (segu-
rem essa Nova Serrana e Franca!). Então, num futuro próximo,
veremos os produtos chineses aumentando os seus preços, produ-
zindo um “choque de manufatura”, como aconteceu com o cho-
que petrolífero nos anos setenta. Aí já será tarde demais (...)

*****
(...) Então, o mundo perceberá que reerguer as suas fábricas terá
um custo proibitivo e irá render-se ao poderio chinês (que, de
olho fechado, não tinha nada). Perceberá que alimentou um enor-
me dragão e acabou refém do mesmo. Dragão este que aumentará
gradativamente seus preços, já que será ele quem ditará as novas
leis de mercado, pois, será quem manda, terá o monopólio da
produção mundial (...)

*****
* Quando um não quer... o outro insiste.
* Carro a álcool... você ainda vai empurrar um.
* Malandro é o canguru... que já nasce de pochete.

*****
(...) Sendo ela, e apenas ela, a China, quem possuirá as fábricas,

inventários e empregos, e quem vai regular os mercados, e não
os “preçonhentos”. Iremos nós, nossos filhos e netos, assistir a
uma inversão das regras do jogo atual, que terá, nas economias
ocidentais, o impacto de uma bomba atômica chinesa. Nessa
altura, em que o mundo ocidental acordar, será tarde demais
(...)

*****
(...) Nesse dia, os executivos “preçonhentos” olharão tristemente
para os esqueletos de suas antigas fábricas, para os técnicos apo-
sentados, jogando boliche ou xadrez no clube da esquina, e cho-
rarão sobre as sucatas dos seus parques fabris desmontados (...)

*****
* Se um dia, quem você ama lhe trair, e você pensar em se jogar
de um prédio, lembre-se: você tem chifres, não asas!

*****
(...) E então lembrarão, com muitas saudades, do tempo em que
ganharam dinheiro, comprando “baratinho dos escravos” chi-
neses, vendendo caro suas “marcas-grifes” aos seus conterrâneos.
E então, entristecidos, abrirão suas “marmitas” e almoçarão as
suas marcas que já deixaram de ser moda e, por isso, deixaram
de ser poderosas, pois, foram todas copiadas”.

Oportunidades
Todos nós possuímos oportunidades.
Agora é a oportunidade. A dificuldade é
a oportunidade que ensina-nos a crescer.
Quem reclama de tudo, se fecha para as
oportunidades da vida, não reconhecen-
do a oportunidade que está a sua frente.
Devemos aprender a não criar obstáculos
e aproveitar cada oportunidade, com mui-
ta coragem e determinação. Faça de cada
dia uma nova oportunidade para crescer

(Mensagens positivas).

Dor nas costas
Uma rotina de trabalho estressante pode
ser a causa da dor nas costas. Um estudo
da Universidade do Estado de Ohio, nos
EUA, mostra que as pessoas estressadas
acabam usando os músculos errados na
hora de pegar alguns objetos. Se essa pes-
soa for levantar algo pesado, pode acabar
com uma dor nas costas. Além disso, os
pesquisadores acreditam que algumas
pessoas com certos tipos de personalida-
de tem maior tendência a dores nas cos-
tas. Cuide-se para evitar as dores. Que tal
praticar uma atividade física?

Madeira Nova
Quando a gente compra um armário ou
outro móvel qualquer, o cheiro de ma-
deira nova, quase sempre está lá. Se você
está entre os que não gostam do cheiro,
esfregue dentro dele um pano embebido
em essência de lavanda (lembra dos per-
fumes para bebês?). Isso atenua ou aca-
ba com o odor.

* Um sujeito, voltando de uma viagem de negócios, entra em
um taxi no aeroporto. Enquanto se dirigem para casa, ele pergun-
ta ao taxista se ele topa ser testemunha, pois, suspeita que sua
esposa está tendo um caso e pretende flagá-la no ato. O motorista
concorda e ao chegarem silenciosamente à casa, sobem pé ante
pé até o quarto. O marido acende as luzes, arranca o cobertor e lá
está a esposa dele na cama com outro cara. O marido coloca a
arma na cabeça do homem nu. A esposa grita: - Não faça isso!
Esse homem tem sido muito generoso! Eu menti para você quan-
do disse que herdei dinheiro. Foi ele quem pagou o BMW que eu
comprei para você. Ele pagou também o nosso iate novo, foi ele
quem comprou e mantém a nossa casa em Angra dos Reis e com-
prou o nosso título do Yate Tênis Clube!

Perplexo, o marido abaixa a arma, olha para o taxista e
pergunta: - O que você faria? O motorista responde: - Coloca
logo o cobertor, antes que ele pegue uma gripe...
* O cara voltava do enterro de sua sogra quando, ao passar por
um prédio em obras, um tijolo caiu lá de cima e quase acertou a
cabeça dele...  Ele olhou para cima e gritou: - Já chegou ai? E
continua com má pontaria!
* Ao chegar mais cedo em casa, o marido encontrou a mulher
nua na cama, prostrada, respirando ofegante. Perguntou preocu-
pado: - O que ouve, querida? Você não está passando bem?
- Acho que é um ataque do coração... respondeu ela.
Ao ouvir isso, o marido correu feito um louco para o telefone
para chamar um médico. Enquanto tentava discar, o filho chegou
perto dele e avisou: - Paiê, tem um homem pelado no banheiro.
O marido foi até lá, abriu a porta e deu de cara com o melhor
amigo. Ficou indignado. - Pelo amor de Deus, Ricardo. Minha
mulher está tendo um enfarte e você fica por ai assustando as
crianças!
* Um policial avista um ônibus em baixa velocidade, acha es-
tranho e manda parar. É uma velhinha ao volante, acompanhada
de suas amigas. O guarda adverte: - Senhora, andar devagar de-
mais pode provocar acidente. - Seu guarda, sigo a sinalização,
diz a mulher, apontando a placa: BR 30. - Senhora! Essa placa
não indica limite de velocidade, e sim o número da estrada. Trate
de prestar mais atenção, certo? Só mais uma coisa. Suas amigas
estão bem? Parecem assustadas. - Elas já vão melhorar. É que
acabamos de sair da BR 201.

“Guardar ressentimento é como tomar ve-
neno e esperar que a outra pessoa morra”.
(William Shekespeare)
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A presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, participou da inaugura-
ção da empresa Alcob Company, no Distrito Industrial Miguel de Luca. A empresa rece-
be o cobre de todo o Brasil e transforma em lingotes para empresa de fios e, futuramen-
te, passará a produzir lingotes de alumínio também.

Além da presidente da Câmara, também estavam presentes o prefeito Vérdi Lúcio
Melo e o vice-prefeito Leonardo Ciacci. “Ficamos imensamente agradecidos pela pre-
sença da Alcob Company na nossa cidade, gerando empregos, renda e ajudando Varginha
a crescer. A Câmara está de portas abertas e disposta a ajudar no que for necessário”,
disse Zilda Silva.

Presidente da Câmaara representa o Legislativo
em inauguração de empresa Alcob Company

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.

Com o objetivo de atra-
ir novos investimentos, de-
senvolver negócios e gerar
empregos por meio de po-
líticas econômicas asserti-
vas, o Programa de Lide-
rança para a Retomada Eco-
nômica foi lançado em
2021 pelo Governo do Es-
tado.

O município de Vargi-
nha, por meio do Secretá-
rio de Desenvolvimento
Econômico, Juliano Corné-
lio, foi selecionado para
participar do Programa de
Liderança para a Retomada
Econômica. A seleção le-
vou em conta os critérios
técnicos, sociais e econômi-
cos do Município.

Desenvolvido pela Fun-
dação João Pinheiro (FJP)
em conjunto com especia-
listas da área do desenvol-
vimento econômico, o Pro-
grama conta com a parce-
ria da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Eco-
nômico (SEDE), da Agên-

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
de Varginha participa do Programa de

Liderança para a Retomada Econômica
Iniciativa é voltada
para os prefeitos e

gestores de
Secretarias Municipais

cia Metropolitana, do Ins-
tituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais,
e da Associação Mineira
dos Municípios (AMM).

Além dos encontros
online, a conclusão do Pro-
grama em Varginha foi
marcada pelo Workshop
Atração e Expansão de Ne-
gócios que contou com a
participação do Secretário
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Juliano Cornélio,
da Assessora de Inovação,
Cinthia Silva, do Super-
visor de Negócios, Ricardo
Takei, do Reitor do Grupo
Educacional Unis, Stéfano
Gazola, do CEO do Cesul-
lab, Gustavo Franco, do
Coordenador do Projeto
Levante e fundador do

Geessul Guilherme Vivaldi,
do Secretário de Planeja-
mento Urbano, Ronaldo
Lima, do Presidente Regi-
onal da Fiemg, Sebastião
Rogério, e, ainda, contou
com a participação dos con-
vidados Breno Paiva,
Citlog e Breno Palhares,
Interaduaneira.

Para o Secretário Juli-
ano, o Programa de Lide-
rança para a Retomada Eco-
nômica é uma importante
ferramenta para elaboração
de diagnósticos e desenvol-
vimento de ações para atrair
novas oportunidades, in-
vestimentos e, acima de
tudo, contribuir diretamen-
te para a geração de empre-
gos, sendo uma das princi-
pais metas da Secretaria.

Foi realizada na tarde do dia 20 a posse dos membros do Comitê Gestor do ProHorta
– Programa de Hortas Comunitárias. O evento contou com a presença do vice-presiden-
te da Câmara de Varginha, vereador professor Rodrigo Naves e do vereador Dudu Ottoni,
autor do Projeto de Lei que instituiu esse programa no município de Varginha. Dudu foi
convidado para compor a mesa de autoridades e falou da importância dessa iniciativa.
“É um momento histórico, porque as hortas comunitárias têm como objetivo promover
uma melhor qualidade de vida e também a segurança alimentar da comunidade. Esse
programa estimulará a produção de alimentos saudáveis para o uso das famílias, das
entidades assistenciais, além de poder ser comercializados pelos produtores, ajudando a
complementar a renda de muitas pessoas que estão desempregadas”, disse Dudu Ottoni.

O ProHorta será gerenciado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária do
Município de Varginha.

Lançado o Programa
Hortas Comunitárias

em Varginha

Juntamente com o vice-
prefeito Leonardo Ciacci e
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Juliano
Cornélio, o prefeito Vérdi
Lúcio Melo participou da
solenidade de inauguração
de uma nova indústria para
Varginha.

Trata-se da unidade fa-
bril da Alcob Company, que
se transferiu de Ribeirão
Preto para Varginha, trazen-
do consigo o grupo econô-
mico que é a indústria de
cobre.

A unidade, instalada no
Distrito Industrial Miguel
de Lucca, produz vergalhão
de cobre a partir da trans-
formação do produto, com
a geração inicial de 43 no-
vos empregos diretos, po-
dendo chegar em um curto

Varginha recebe mais uma Indústria
Grupo Alcob

Company
inaugura unidade

no Distrito
Industrial

Miguel de Luca
em Varginha

espaço de tempo a geração
de 70 novos empregos. Isso
sem contar um faturamento
expressivo da ordem de R$
100 milhões.

O Grupo ainda traz para
Varginha a linha de recicla-
gem de alumínio que vai
produzir os lingotes a base
do metal, além de uma
transportadora.

“ Com a reestruturação
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, esta-
mos trabalhando na busca
de novos investimentos
para Varginha, buscando o
reequilíbrio da nossa eco-
nomia, que foi largamente
prejudicada coma chegada
da pandemia.

Graças ao trabalho do
nosso secretário Juliano
Cornélio e sua equipe,

estamos caminhando a pas-
sos largos. Inauguramos a
unidade do Grupo Alcob
Company com um fatura-
mento expressivo, e a con-
trapartida do Município na
orientação de logística,
meio ambiente e auxílio na
busca de incentivos fiscais
em nível de Estado”, disse
o prefeito Vérdi Melo.

“Com esta nova empre-
sa na cidade iniciamos o
Planejamento da Secretaria
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Governo Munici-
pal no apoio, incentivo e
atração de investimentos,
visando sobretudo a gera-
ção de empregos, de renda
e orientados para o desen-
volvimento econômico sus-
tentável”, comentou o se-
cretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Juliano.


