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A Prefeitura de Var-
ginha vai antecipar o pa-
gamento da primeira
parcela do 13º Salário de
2021.

A antecipação será rea-
lizada na folha de paga-
mento do mês de junho
para servidores da Admi-
nistração direta e indireta
(fundações e autarquias).

A iniciativa do prefeito
Vérdi Lúcio Melo é auxi-
liar os servidores, princi-
palmente neste momento
de pandemia, além de in-
jetar mais de R$ 6 milhões
no comércio local, obvia-
mente aquecendo todo o
sistema econômico do
Município.

“Sempre disse, desde o
início da pandemia, que

Prefeitura de Varginha vai antecipar 50%
do 13º Salário para 3.500 servidores

nosso maior desafio seria
equalizar a saúde com a
economia, mas, com foco
e fé, estamos seguindo em
frente, administrando a ci-
dade de Varginha e zelan-
do pelos nossos servido-
res”, disse o prefeito
Vérdi Melo, que com esta

18 JUN 2021 > Prefeitura de Varginha publica Novo
Decreto com MEDIDAS ESPECÍFICAS para

atrações musicais e lojas de conveniência (Pásg. 5)

iniciativa também presta
uma homenagem aos ser-
vidores públicos aposen-
tados pelo seu dia, come-
morado em 17 de junho.

Também, o Instituto de
Previdência dos Servi-
dores Públicos do Muni-
cípio de Varginha

(Inprev) vai antecipar o
pagamento da primeira
parcela do 13º para os
1.292 aposentados e 239
pensionistas, totalizando
R$ 2.034.147,24.

O Inprev agradece o
prefeito Vérdi Lúcio Melo
que mostrou-se sensível
às necessidades dos servi-
dores públicos inativos. A
antecipação do 13° dos
aposentados e pensionis-
tas incrementará a renda
dos beneficiários do ins-
tituto, nesse momento de
vulnerabilidade que o
País enfrenta, além de
marcar as justas homena-
gens do dia 17 de junho -
Dia do Servidor Público
Aposentado, disse Ana
Paula Amorim, diretora
Presidente do Inprev.

Assim como, para as eleições de 2.022 para Presi-
dente da República e Vice, Senadores, Deputados Fe-
derais e Estaduais, “ainda tem muita água pra passar
por debaixo da ponte”, em se tratando das eleições de
2.024 para Prefeito e Vice e Vereadores, nem se fala
no ‘tantão’ de água a passar “também por debaixo da
ponte”.

As especulações sobre candidatos, por Varginha, a
deputado estadual e federal (e por que não, até para
Governador e Vice, a Senador e a Presidente e Vice)
em 2.022, e a Prefeito e Vice e a Vereador em 2.024,
são conversas de bastidores e de ‘analistas políticos’.
É certo também que muitos intencionados e desejosos
de chegarem àqueles cargos ou funções, se arvoram
como pré-candidatos.

E a lista é grande para tais candidaturas aqui em
Varginha. ‘Experneando’, estão por todo lado, em to-
dos os eventos, se mostrando em todas as mídias, cum-
primentando a ‘todos e a todas’.

O bom para estes ‘pré-candidatos’ é que ‘os analis-
tas políticos’ acabam dando-lhes visibilidade e a opor-
tunidade de seus nomes se tornarem mais conhecidos,
e até de mostrarem “suas boas ações” em prol da soci-
edade e comunidade.

E mais, os comentários destes ‘analistas políticos’
acabam alimentando as esperanças dos ‘pré-candida-
tos’, fazendo com que se entusiasmem e coloquem
‘suas caras’ e nomes abertamente para a população.

Queiram ou não, eleitor e população, assim é o ‘ponto
da miada’ ou o ponto de partida de um Presidente a um
Vereador, afora aqueles que almejam tão somente um
“cargo político com uma boa remuneração”.



VARGINHA  & Sul de Minas    } 19   JUNHO   20212

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

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

Fundador Editor Diretor de Jornalismo Diretor Responsável
Cordete Paulo de Oliveira

Jornalista / Adm.Empresas / Bel. Direito

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

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

www.minasdosul.com.br

REDAÇÃO CENTRAL  & ESTÚDIO

(35)  9.9989-6039 WhatsApp

JORNAL   WEB TV    RÁDIO   REVISTA

BRASIL
Por Edição: R$ 4,00

EUA/EUROPA
Por Edição: $ 5

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

ALFENAS & Circunvizinhas
jornaldealfenas@gmail.com

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

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA...............
MESMOMESMOMESMOMESMOMESMO     SEMSEMSEMSEMSEM     ESTESTESTESTESTARARARARAR     SENDOSENDOSENDOSENDOSENDO

FILMADOFILMADOFILMADOFILMADOFILMADO

Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem 4 pernas, costas, mas não tem corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos funcionários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do elevador.

Perguntas Culturais
11 - Iahvé do Antigo Testamento.
12 - Criador da ‘Turma do Pererê’.
13 - Nome científico dado à febre.
14 - Contagem silábica de um verso.
15 - Estado nordestino do açude de Orós.
16 - O correto é: beringela ou berinjela.
17 - Auto de ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’.
18 - Fundador do ‘Moderno Teatro Brasileiro’.
19 - Lendariamente ele tem cheiro de enxofre.
20 -Época da criação do Estado de Mato Grosso do Sul

HOMENAGEM  AO

?

?
* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- Banco dos réus; 2- Uma letra; 3- A ´gua; 4- A
letra ‘A’; 5- Telefone; 6- Opapagaio; 7- Boca do estômago; 8-
Cadeira; 9- O vale; 10- Ele é o ascensorista; 11- Deus; 12- Ziraldo;
13- Pirexia; 14- Métrica; 15- Ceará;  16- Berinjela;  17- Júlio
Verne;  18- Nelson Rodrigues;  19- O Diabo;  20- Gaisel.

Um granfino chegou numa rinha que estava aconte-
cendo lá pros lados do Mercado do Produtor, e querendo apos-
tar, perguntou pro caipira que tava todo saliente dando partpite:
Qual é o galo bom?
- O caipira respondeu que o galo bom era o vermelho.
- Então, o granfino apostou tudo que tinha na carteira no galo
vermelho.
- Após a briga dos galos, o granfino vendo o galo vermelho
todo ensanguentado e levado a maior surra, dirigiu-se pro cai-
pira, e xingando-o, dizendo que ele tinha mentido, disse:
- Você não falou que o galo bom era o vermelho?
- Falei, sim senhor.
- Mas, ele levou a maior surra e perdeu.
- Eu te falei que o galo bão era o vermeio, mas, o marvado é o
preto.

* Internet - Suporte: “Em que posso ajudar?”
A loira: “Estou escrevendo o meu primeiro e-mail.”
Suporte: Ok, qual é o problema?”
A loira: “Já fiz a letra “a”, como é que se faz o circulozinho em
volta dela?”

* Ovo gigante - Uma galinha põe um ovo de meio quilo. Jor-
nais, televisão, repórteres... todos atrás da galinha.
- Como conseguiu esta façanha, senhora Galinha?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Botar um ovo de 1 quilo!
Aí as atenções voltam para o Galo...
- Como conseguiram tamanha façanha, senhor Galo?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Partir a cara do avestruz...

* O Fofoqueiro -  O caipira entrou no consultório e meio sem
jeito foi falando:
-Dotor, o negócio não sobe mais. Já tomei de tudo quanto foi
chá de pranta, mas num sobe mais memo.
-Ah... não, meu amigo. Vou te passar um medicamento que vai
deixar você novo em folha. São 30 comprimidos, um por dia.
- Mas dotor, eu sou um home simpres da roça. Só sei conta até
deiz nus dedos e mais nadica.
-Então você vai numa papelaria, compra um caderno de trinta
folhas...  cada folha, um comprimido. Quando o caderno aca-
bar você já vai estar curado. A receita está aqui.
-Brigado dotor. Vô gora memo comprá o tal caderno.
E logo que saiu do consultório avistou de fato uma papelaria.
Entrou, a moça veio atender.
-Eu pricisava dum caderno de cinquenta fôia..
-E a moça falou: É brochura?
-Médicu fio duma puta. 
 Já andou espaiano meu pobrema por ai.

Um fazendeiro ia a pé para sua
fazenda lá pros cafundó dos
Tachos. Na cidade, comprou
um balde, um galão de tinta,
dois frangos e um ganso - to-
dos os animais vivos.

Quando saiu da loja, parou e
ficou matutando sobre como le-
var as compras para casa. En-
quanto coçava a cabeça, apare-
ceu uma mulher que lhe perguntou como chegar até o sítio
Morada do Véio...

- Bem, diz o fazendeiro, a minha fazenda fica pertinho desse
sítio que você está perguntando. Eu podia te levá até lá, mas
ainda não resolvi como vou carregá isto tudo aqui, ó...

A mulher pensou um pouco... e sugeriu:
- Cê coloca o galão de tinta dentro do barde, carrega o barde

numa mão, o ganso na outra mão e um frango debaixo de cada
braço.

- É mêmo. Brigado! Disse o homem. Boa idéia!
A seguir, partiram os dois pela estrada. No caminho, ele dis-

se:
- Óia, vamo cortá caminho e pegá este ataio pelo mato, que

vamo economizá muito tempo.
A mulher o olhou cautelosamente e disse: - Eu tô sozinha e

não tenho como me defendê. Como vou sabê se quando a gen-
te entrá no mato ocê não vai avançá em cima de mim, levantá
minha saia, arriá minha carcinha e abusá de mim?

- Uai sô!!! Eu tô carregano um barde, um galão de tinta, dois
frango e um ganso. Como eu ia fazê isso cocê com tanta coisa
nas mão? Se eu sortá o ganso e os frango, eles foge tudo...

- Muito simpres, uai: ocê coloca o ganso no chão, pôe o barde
de boca prá baixo em cima dele, coloca o galão de tinta prá
pesá em cima do barde, sô.

- Mas, e os dois frango, muié ?
- Eu seguro, uai !!!!!!!!!!

O fazendeiro... e a muié

Segundo Almir Pazzianotto Pinto, adversário político é assim.
Elogiando seu candidato a Presidente e o seu Partido, passou a
difamar os seus adversários - candidato Fernando Haddad e o
PT na campanha pela eleição em 2018.

E listou uma série de atos espalhando que o Partido dos Traba-
lhadores (PT) gozaria de autoridade para reivindicar a paterni-
dade de onze obras, em 12 anos de governo.

São elas: 1- mensalão, 2- do Petrolão, 3- rompimento dos prin-
cípios da ética e da moralidade, 4- insegurança jurídica, 5-
desprestígio da diplomacia, 6- compra e venda de legendas, 7-
declínio das atividades industriais, 8- exportação de empregos
para China e India, 9- criação de Ministérios inúteis, 10- cons-
trução e financiamento de estádios de futebol e hidroelétricas
em países mui amigos. 11- oficialização da palavra "Presidenta".

Como sempre, incentivos não faltaram para aumentar a lista.
Amigos propuseram a inclusão: 12- da falência do ensino, 13-
da má assistência pública à saúde, 14- do endividamento da
população, 15- da alta dos preços, 16- da inflação, 17- do regis-
tro de milhares de sindicatos pelegos, 18- da violência nós con-
tra eles, 19- da expansão do tráfico de drogas, 20- fábrica de
detentos na Lava Jato.

Para alguns, o maior feito levado a cabo desde o governo Lula
seria a reforma Ortográfica, com obscuras regras sobre o uso do
hífen e a eliminação do trema.

A relação acima não observa ordem de importância, mas, o
primeiro lugar foi destinado ao mensalão.

Já se disse que o Brasil é produto de três culturas: a do sobre-
natural, trazida pelos negros; a da indolência, transmitida pelos
índios; e a do privilégio, herdada dos portugueses.

O mensalão e o petrolão reafirmam a sabedoria da asserção.
Jamais se associaram tantos privilégios e privilegiados como na
ação penal movida contra líderes do PT, secundados por com-
parsas de segunda e terceira categorias, todos com direito a par-
ticipar da História com o rótulo de mensaleiros e petroleiros.

A Prefeitura de Varginha,
em parceria com o Tiro de
Guerra de Varginha, aderiu
à campanha “Vacina Solidá-
ria”, uma iniciativa do Go-
verno do Estado de Minas
Gerais por meio da Secre-
taria de Estado de Desen-
volvimento Social (Sedese),
em parceria com a Associa-
ção Mineira de Municípios
(AMM).

A campanha Vacina So-
lidária busca a mobilização
para arrecadação de alimen-
tos não perecíveis, com o
objetivo de auxiliar as famí-
lias em situação de extrema
pobreza e vulnerabilidade
social em todo o Estado.

Em Varginha, a Campa-
nha começa nessa segunda-
feira, dia 21 junho, e o pon-
to de coleta funcionará de
segunda a sexta-feira, das
15h às 20h, no Drive Thru
em frente ao Inprev, no alto
da Vila Paiva. A coleta será
realizada por atiradores do
TG, que se revezarão em

Varginha adere à campanha Vacina Solidária.
Será a partir de segunda-feira, 21/06,
no Drive Thru em frente ao Inprev.

dois turnos, devidamente
uniformizados e seguindo
os protocolos sanitários do
município de Varginha.

Para participar, basta a
pessoa levar, no momento
da vacinação, 1 kg de ali-
mento não perecível que
será destinado às entidades
devidamente cadastradas na
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
(Sehad), que farão a distri-
buição às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade.

Mas Atenção: Não se
trata de uma campanha am-
pla para arrecadação de ali-
mentos. É destinada apenas
às pessoas que já precisam
sair de casa para irem se
vacinar.

O objetivo é evitar as
aglomerações nos locais de
vacinação, uma vez que não
é necessário que as pesso-
as, sem data agendada, di-
rijam-se aos locais apenas
para realizar a doação do
alimento.

Prefeitura de Varginha cria
um novos canal de ligação

para o REFIS 2021
Tendo em vista a grande demanda de atendimento

por conta do REFIS – Programa de
Regularização Fiscal, tanto presencialmente

quanto por telefone, a Prefeitura de Varginha, por
meio do setor de Dívida Ativa, criou um endereço

de e-mail e passará a atender também via
Whatsapp.

Portanto, segue abaixo novos meios de contato
atualizados:

Whatsapp: (35) 3690-1431
E-mail: da@varginha.mg.gov.br

Mas. atenção: O atendimento pelo Whatsapp e e-
mail é feito das 11h30 às 17h00.

Essa é mais uma maneira de evitar aglomerações,
tendo em vista que questões mais simples podem

ser resolvidas através destes meios de contato,
sem que os contribuintes tenham que sair de casa.
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) tem intensifi-
cado as ações educativas de trânsito voltadas para os ensi-
nos infantil, fundamental, médio e superior, em parceria
com escolas e universidades. A equipe do Departamento
de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), por exemplo,
desenvolveu atividades temáticas para cada faixa etária.

Para as crianças, o assunto é abordado de forma lúdica
e didática. Teatro de fantoches e jogos de tabuleiro são
utilizados para ensinar as regras de trânsito por meio de
linguagem fácil de entender para os pequenos. Já as ativi-
dades para os adolescentes reforçam seus papéis como pe-
destres, passageiros de veículo e futuros condutores. Du-
rante a ação, eles assistem vídeos educativos, e podem
tirar dúvidas durante uma conversa com educadores de
trânsito do Detran-MG.

Os jovens e adultos também são orientados sobre pre-
venção de acidentes e o perigo da direção sob efeito de
álcool. Neste caso, as palestras são ministradas por opera-
dores do direito, como delegados de polícia, que analisam
as temáticas administrativa, civil e criminal das infrações
de trânsito, bem como suas consequências fundamenta-
das em dados estatísticos e na experiência dos profissio-
nais.

Como participar
As instituições de ensino públicas e particulares podem

participar das ações promovidas gratuitamente pelo
Detran-MG. Para agendamento e informações sobre as
atividades do programa de Educação de Trânsito, as esco-
las interessadas podem enviar e-mail para
cet.detran.pcmg@gmail.com, solicitando a inclusão na
agenda.

Devem ser informados nome completo da escola, en-
dereço, telefone, turmas que participarão da ação e o tur-
no de aula delas, além da atividade de interesse. Durante
o período de enfrentamento à pandemia de covid-19 a pro-
gramação pode ser realizada em ambiente virtual.

Atravessando fronteiras
Mais de 735 quilômetros separam Belo Horizonte, ca-

pital mineira, de Planaltina, no Distrito Federal, mas, a
distância não foi barreira para a PCMG levar educação de
trânsito às crianças da Escola Classe 01 Arapuanga. Na
última semana, os estudantes acompanharam a apresenta-
ção de teatro, pela internet, com os fantoches Norminha,
Jackie e Michael, desenvolvidos pela Coordenação de Edu-
cação de Trânsito (CET) do Detran-MG.

Intitulada “Norminha para Crianças”, a peça apresenta
de forma lúdica e contextualizada situações que as crian-
ças mais presenciam no dia a dia, seja como pedestres ou
quando transportadas em veículos. O objetivo é que os
alunos sejam multiplicadores da educação de trânsito e
que também possam compartilhar conhecimento com seus
responsáveis.

O delegado Eurico da Cunha Neto, diretor do Detran-
MG, destaca que, desde cedo, é importante incentivar va-
lores como o respeito e a responsabilidade no trânsito.
“Desenvolvemos ações educativas para todas as faixas
etárias, mas, a abordagem para crianças foi estrategica-
mente pensada, pois, além de aprender, elas levam infor-
mação e cobram as atitudes corretas dos pais e dos res-
ponsáveis”, diz o delegado Cunha Neto.

 Polícia Civil de Minas Gerais
reforça Educação no Trânsito

com Instituições de Ensino

Atividades gratuitas são direcionadas a todas
as faixas etárias e vão de teatro de fantoches

a palestras sobre prevenção de acidentes.

Aprovado pela Câmara
de Vereadores o projeto de
Lei de autoria da Prefeitu-
ra, que fica autorizada a
desonerar a empresa Auto-
trans do recolhimento do
ISSQN (Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza).

Com essa medida o valor
do imposto não irá compor
a planilha de custo da em-
presa e, consequente, NÃO
haverá reajuste das passa-
gens do Transporte Coleti-
vo Urbano para este ano.

“Neste momento de
pandemia que o País atra-
vessa, e Varginha não está a
margem dessa realidade,
onde o desemprego e a re-
dução da renda dos traba-
lhadores é uma dura reali-
dade, a Administração
Vérdi e Ciacci, preocupada
com essa situação, decidiu
não autorizar o aumento das
passagens nesse momento

Tarifa do Transporte
Coletivo não sofrerá

reajuste este ano de 2.021

crucial, muito embora seja
de direito da empresa e obri-
gação da prefeitura”, ressal-
tou o Prefeito.

“Porém, para não ocorrer
o aumento das passagens, a
Administração viu como al-
ternativa a desoneração da
empresa do recolhimento
do ISSQN (Imposto sobre
Serviços de qualquer Natu-
reza)”, explicou o prefeito
Vérdi Melo, e fez um agra-
decimento especial aos 10
vereadores que entenderam
a necessidade do projeto
que vai beneficiar a popu-
lação.

É importante esclarecer
que o benefício da isenção
não beneficia a Autotrans,
mas, sim, os trabalhadores
que não sofrerão com o au-
mento das passagens, que
serão mantidas até novo
processo licitatório que está
em andamento.

A Câmara Municipal de
Varginha, por meio da Es-
cola do Legislativo reali-
zou na manhã da quinta-
feira (10/06) uma
capacitação voltada aos
vereadores da Casa de
Leis.

O curso “Rotinas e Pro-
cedimentos de Sessões” foi
ministrado pelo Secretário
Geral Robson Almeida e
durou toda a manhã.

Foram abordados os
processos rotineiros das
sessões, tramitação de pro-
jetos, votação, quorum, en-
tre outras questões presen-
tes no Regimento Interno
da Câmara que norteiam o
trabalho dos vereadores e

Curso de Capacitação
para Vereadores

colaboram para um melhor
desempenho das funções
inerentes ao legislador.

A capacitação, que foi
realizada no plenário da
Câmara, seguindo todos os
protocolos de segurança e
prevenção contra a Covid,
ocorreu de forma dinâmi-
ca e participativa, onde os
vereadores, principalmen-
te os novatos, tiveram a
oportunidade de tirar dúvi-
das e aperfeiçoar sua atua-
ção como parlamentares.

Dentro do cronograma
estabelecido, a capacitação
deve ser continuada e ou-
tros cursos devem ser rea-
lizados no decorrer do ano.

Na reunião da Câmara
Municipal de Varginha, o
vereador, Dr. Guedes, apre-
sentou uma indicação pe-
dindo às secretarias compe-
tentes e ao Prefeito que se-
jam realizadas melhorias na
sinalização da Rua Antônio
Bregalda, no bairro da
Vargem.

Dr. Guedes explica que
em 2020 apresentou uma in-
dicação (nº 326/2020) onde
solicitou melhorias na sina-
lização nesta mesma rua e
que nenhuma intervenção

foi feita até o presente mo-
mento.

“Os condutores de veícu-
los e pedestres enfrentam
dificuldade para visualizar
as sinalizações de trânsito
apagadas pela ação do tem-
po e pelo trânsito intenso.
Situação que se agrava du-
rante o período noturno,
oferecendo perigo a todos
que passam pelo logra-
douro”, diz o Vereador

O objetivo, segundo o ve-
reador Dr. Guedes, é refor-
çar a indicação que já foi
apresentada e atender os pe-
didos dos moradores do lo-
cal já que a falta de uma si-
nalização adequada traz ris-
cos e perigos às pessoas que
moram e passam diariamen-
te pelo local.

Vereador Dr. Guedes
reforça pedido por

melhorias na Sinalização
da Rua Antonio Bregalda

PALAVRA DO

VEREADOR:

Lido em plenário na quarta-feira, 16/06/2021, documento
solicitando a investigação foi apresentado pelo deputado pro-
fessor Cleiton, do PSB.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) acolheu, nesta quarta-feira (16/6), ofício que pede
a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar possíveis irregularidades na Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig). O regimento do Legislativo Estadu-
al estipula que 26 dos 77 deputados devem assinar solicitação
para apurações do tipo. O número mínimo já está assegurado:
houve 27 subscrições.

O primeiro signatário do pedido é o deputado estadual pro-
fessor Cleiton (PSB), vice-líder do bloco de oposição ao go-
vernador Romeu Zema (Novo).

A ideia é investigar uma série de atos, como a venda das
ações que a Cemig mantinha nos quadros sociais das empresas
energéticas Light e Renova.

A intenção de se desfazer da participação na Taesa, outra
companhia do ramo, também está na mira dos parlamentares.
Há temor por danos bilionários ao erário público, além de in-
dícios de violações constitucionais.

Os deputados favoráveis à criação da CPI querem, ainda,
que sejam apuradas possíveis irregularidades em contratos sem
licitação firmados desde 2019. Supostos conflitos de interes-
ses oriundos de eventuais condutas ilegais de diretores e fun-
cionários da Estatal também vão ser investigados.

Outro ponto é a transferência de atividades administrativas
da companhia para São Paulo, o que, na visão dos parlamenta-
res, gerou prejuízos aos interesses Estadual.

“A Cemig, que tanta história representa para o nosso povo,
tem sido, nos últimos meses, sucateada e precarizada. Temos
provas, de grande materialidade, de que irregularidades que
estão sendo investigadas pelo Ministério Público precisam, tam-
bém, ser investigadas por esta Assembleia”, disse professor
Cleiton.

O requerimento foi lido pelo presidente da reunião plenária
desta quarta-feira, Doutor Jean Freire (PT) – originalmente o
2° vice-presidente da Casa.

Próximos passos - Após a leitura do documento que pede a
criação da CPI da Cemig, o texto oficializando a criação do
comitê deve ser publicado no Diário Oficial do Legislativo
mineiro.

Depois dessa etapa, os líderes dos blocos parlamentares te-
rão cinco dias úteis para indicar os integrantes do grupo de
inquérito.

Por ser dono da assinatura inicial, professor Cleiton já está
garantido como integrante titular da CPI, mas, não poderá pre-
sidi-la ou relatá-la. O pessebista afirmou que a Cemig tem pas-
sado por uma espécie de “paulistanização”.

“A abertura de uma CPI é, exatamente, para que possa ser
investigado tudo o que está acontecendo ali. Para que possa-
mos ouvir pessoas do mercado energético, que trabalham ou
trabalhavam na Cemig – e têm muito a nos contar”.

Na Assembleia de Minas, as CPIs são autorizadas a funcio-
nar por 120 dias, podendo ser prorrogado por mais dois meses.

Deputados conseguem
assinaturas para instalar
CPI da Cemig na ALMG
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Vereador Reginaldo
Tristão sugere construção
de uma nova Rodovia nos
limites de Varginha

Na reunião Ordinária o
vereador Reginaldo Tristão
apresentou uma indicação
pedindo que seja estudada
a viabilidade e busca de re-
cursos para que seja feita
uma Rodovia nos limites
territoriais de Varginha, na
altura da BR-491, próximo
ao Distrito Industrial Cláu-
dio Galvão Nogueira, indo
em direção ao município de
Elói Mendes, nas proximi-
dades da ponte que liga
ambos os municípios, al-
cançando novamente a BR-
491.

O vereador explicou que
em reunião com represen-
tantes do Porto Seco do Sul
de Minas, foi comentada a
importância econômica, so-
cial e industrial que a refe-
rida obra poderá trazer para
a cidade. “Essa iniciativa
será um novo contorno ro-
doviário em Varginha, que
fomentará a economia, in-
dústria, comércio, distribui-
ção de renda e atração de in-
vestimentos para os muni-
cípios da região”, explica o
vereador.

Tristão sugere ainda que
a Administração Municipal
busque construir esse pro-
jeto em conjunto com em-
presas privadas do Municí-
pio, instituições de fomen-
to, associações e outros in-
teressados e, em seguida
que esse projeto de estudo
de viabilidade seja apresen-
tado aos governos Estadual
e Federal para que esses en-
tes conheçam o potencial
econômico local e colabo-
rem na efetivação da obra.

Vereador Dudu Ottoni
pede realização de exten-
são da Avenida Santo
Afonso

O vereador Dudu Ottoni
apresentou na Câmara de
Varginha uma indicação so-
licitando o prolongamento
da Avenida Santo Afonso,
no bairro Campos Elíseos,
até a Rua Maria Helena, na
Vila Mendes.

Segundo o Vereador, a in-
dicação tem como objeti-
vo atender a pedidos anti-
gos dos moradores do Cam-
pos Elíseos, Vila Mendes e
dos bairros ao redor.

“Além do aspecto da ur-
banização desta área, desta-
ca-se ser ela o prossegui-
mento do espaço conhecido
como Praça da Mina, local
de importantes eventos,
com destaque para a festa de
Réveillon, promovida pela
Prefeitura Municipal, com a

participação de milhares de
pessoas. Também ali tor-
nou-se uma área de lazer
das famílias, especialmen-
te aos finais de semana”,
explica o Vereador.

Além dos benefícios ci-
tados, o alongamento da via
vai trazer mais conforto aos
moradores desses bairros.
“É importante mencionar
que essa obra de infra-
estrutura facilitará o acesso
da população à Unidade
Básica de Saúde localizada
no bairro Vila Mendes, ofe-
recendo melhores condi-
ções de mobilidade urbana
naquela localidade”, desta-
ca o vereador Dudu Ottoni.

Vereadora Zilda Silva
pede melhorias no bairro
Sagrado Coração

A presidente da Câmara
Municipal de Varginha,
vereadora Zilda Silva, apre-
sentou na Câmara de
Varginha uma indicação
onde pede que melhorias
sejam feitas no bairro Sa-
grado Coração.

O bairro está localizado
em uma região populosa da
Cidade e entre grandes bair-
ros como Sete de Outubro
e o Condomínio Portal Jar-
dim do Sol, que faz com que
seja necessária uma atenção
maior às pessoas que mo-
ram ali.

A Presidente menciona
que o Conselho Comunitá-
rio do Bairro precisa de ma-
nutenção urgente já que é
um local pequeno e foi
construido bem no início do
bairro.

“É importante ressaltar
que o objetivo do Conselho
Comunitário é servir de
apoio para que sejam desen-
volvidos programas, proje-
tos e serviços sociais para
atender à comunidade, pre-
venir situações de risco e
promover atendimento às
famílias”, destaca a presi-
dente Zilda Silva.

Além disso, Zilda Silva
também pede a construção
de uma praça, além da re-
forma de uma quadra po-
liesportiva para atender à
alta demanda de crianças
que moram ali.

Vereador Carlinho da
Padaria cobra obras para
melhorar a acessibilidade
perto do Conservatório de
Música

O vereador Carlinho da
Padaria apresentou na reu-
nião da Câmara de Varginha
uma indicação pedindo a
construção de uma rampa
de acessibilidade e melho-
rias na Praça João Pessoa,

próximo ao Conservatório
Estadual de Música Maes-
tro Marciliano Braga.

Preocupado com o bem-
estar da população, princi-
palmente com pessoas que
têm alguma dificuldade de
locomoção, o Vereador exi-
ge, por meio da indicação,
que algo seja feito.

“É importante ressaltar
que esses cidadãos são di-
versas vezes tolhidos em
seu direito constitucional de
ir e vir devido às barreiras
arquitetônicas e à falta de
traçado no espaço urbano
que contemple a acessibili-
dade de todas as pessoas”,
explica o Vereador.

Sendo assim, com o ob-
jetivo de melhorar a loco-
moção das pessoas dentro
da cidade de Varginha, o
Vereador pede para que os
devidos esforços sejam
direcionados a essa constru-
ção.

Vereador Marquinho da
Cooperativa pede instala-
ção de Semáforo próximo
ao Parque Novo Horizonte

Preocupado com os aci-
dentes que têm acontecido
na Avenida Fleming, próxi-
mo ao Parque Novo Hori-
zonte, o vereador Marqui-
nho da Cooperativa solici-
tou à Prefeitura para que
faça um estudo de viabili-
dade para a instalação de
um semáforo no local.

“Em 2017 eu já apresen-
tei esse pedido e até o mo-
mento não houve uma res-
posta. Os munícipes e usu-
ários que trafegam pelo lo-
cal demonstram preocupa-
ção com os constantes aci-
dentes que ocorrem nessa
localidade, em sua maioria
graves, causados pela alta
velocidade e fluxo intenso
de veículos, aliado à impru-
dência dos motoristas e mo-
tociclistas”, destacou o Ve-
reador.

Ainda, segundo Marqui-
nho, a Avenida Fleming in-
terliga importantes regiões
do Município, além de re-
ceber veículos advindos do
Shopping e visitantes que
pretendem chegar ao centro
da Cidade, possuindo diu-
turnamente um elevado flu-
xo de veículos, que soma-
do à velocidade excessiva
com que alguns condutores
trafegam, tornam o trânsito
confuso e perigoso.

“Acredito que, com a ins-
talação deste semáforo, vai
organizar e melhorar o trân-
sito naquela via, aumentan-
do a segurança dos motoris-
tas e pedestres”, justificou
o vereador Marquinho.

Vereador Cristóvão

questiona sobre furto de
grelhas, tampas de bueiros
e fios de construção em
Varginha

O vereador Cristovão,
através de um requerimen-
to direcionado à Adminis-
tração Municipal e ao co-
mando da guarda Civil,
pede algumas informações
a respeito do furto de gre-
lhas, tampas de bueiros e
fios de construção que es-
tão sendo vendidos em fer-
ros-velhos da Cidade.

No documento o parla-
mentar questiona se os de-
pósitos de ferro-velho são
fiscalizados pelos órgãos
competentes, se são feitas
campanhas educativas e
preventivas para coibir tal
prática, entre outros.

“Esse crime tem se torna-
do frequente no Município
e representa um grande pre-
juízo para os cofres públi-
cos e proprietários das
obras. Os materiais furta-
dos, via de regra, têm como
destinação sua comercia-
lização em depósitos ou
compradores de sucatas”,
explicou o Vereador.

Ainda, de acordo com
Cristovão, outra questão é
a demora em repor grelhas
e tampas que são furtadas,
pois, uma vez descoberto, o
buraco pode causar graves
acidentes aos munícipes
que passam pelos locais.

“Diante desses fatos, tor-
na-se imprescindível a de-
flagração de uma ampla in-
vestigação sobre as condu-
tas criminosas, os recepta-
dores, bem como a desti-
nação desses materiais. Para
tanto, é de extrema valia a
realização de operações de
fiscalização em estabeleci-
mentos que eventualmente
poderiam estar processando
ou comercializando esses
materiais”, finalizou.

Vereador Dandan pede
instalação de galeria de
água retirada durante
Revitalização do Centro da
Cidade

Na Sessão Ordinária da
Câmara, o vereador Dandan
solicitou, através de uma in-
dicação, que seja feita a
reinstalação da galeria de
águas pluviais com a colo-
cação de um bueiro que fi-
cava localizado na Rua Del-
fim Moreira, próximo ao
número 245.

De acordo com o Verea-
dor, os comerciantes e mo-
radores que residem no lo-
cal relataram o grave pro-
blema ocorrido durante o
processo de revitalização do
Centro Comercial, com a
ampliação das calçadas da

região. “Em que pese todas
as benesses que a revi-
talização trará para o cen-
tro da Cidade, no local men-
cionado, existia um
“bueiro” para drenagem da
água pluvial que foi tampa-
do durante a ampliação do
passeio. Assim, ao invés de
a equipe técnica ter deixa-
do espaço para o bueiro,
optaram por tampá-lo com-
pletamente, o que causou
inúmeros transtornos aos
comerciantes e pedestres”,
explicou o Vereador.

Ainda, segundo Dandan,
durante o período chuvoso
a água que desce pela via
não tem escoamento ade-
quado, gerando um grande
volume, obstruindo a passa-
gem de pedestres e invadin-
do lojas e residências.

“Essa situação tem trazi-
do muito transtorno para os
comerciantes e moradores
que ficam apreensivos du-
rante os períodos chuvosos.
Espero que a secretaria
competente adote o mais
breve possível alguma me-
dida para resolver de vez o
problema”, finalizou.

O vereador Thulyo
pede informações so-
bre funcionamento de

Unidade de Saúde no
bairro Vista Alegre

O vereador Thulyo apre-
sentou um requerimento
durante Sessão Ordinária da
Câmara de Varginha onde
pede algumas informações
a respeito do Posto de Saú-
de localizado na fazenda
Vista Alegre.

Entre os questionamentos
está a quantidade de profis-
sionais que compõem a uni-
dade, quantas consultas são
disponibilizadas, como é fei-
ta a marcação das consultas,
se há lista de espera, qual o
motivo da farmácia não estar
funcionando, se a unidade
tem atendimento odonto-
lógico e qual o horário de
funcionamento do PSF.

“Eu fui procurado por
munícipes da região da fa-
zenda Vista Alegre que que-
rem uma solução para os
problemas envolvendo de-
mora na marcação de con-
sultas. Eles relatam que há
um ano não conseguem
marcar consultas médicas
nem odontológicas. Ale-
gam, também, a dificulda-
de em conseguir medica-
mentos, já que a farmácia
do PSF não está funcionan-
do”, explicou o Vereador na
justificativa da proposição.

Segundo Thulyo, o objeti-
vo é entender como é desen-
volvido o trabalho da equipe
daquele PSF para que as res-
postas sejam repassadas aos
munícipes que apresentaram
as reivindicações.

Vereador Joãozinho En-
fermeiro pede reestru-
turação das Lavanderias
Comunitárias

Em reunião na Câmara
Municipal o vereador João-
zinho Enfermeiro apresen-
tou uma indicação pedindo
estudos ao Prefeito e à Se-
cretaria Municipal de Habi-
tação e Desenvolvimento
Social para que seja reali-
zada a reestruturação das
Lavanderias Comunitárias
existentes na Cidade.

De acordo com João-
zinho, essa reestruturação
dará mais oportunidade de
emprego para muitas famí-
lias.

“Nesse espaço público,
muitas mulheres comple-
mentam a renda de suas fa-
mílias e, por isso, podem
fazer parte da política de
economia solidária da Cida-
de, com estrutura mais ade-
quada que garantirá seu sus-
tento por meio de um tra-
balho digno”, explica o Ve-
reador.

O Parlamentar espera que
a Administração Municipal
envide todos os esforços
necessários para atender à
presente reivindicação.

Vereador Apoliano pede
instalação de Redutores de
Velocidade em Avenida no
Alto dos Pinheiros

O vereador Apoliano do
Projeto Dom apresentou em
reunião na câmara uma in-
dicação onde pede através
do Departamento Munici-
pal de Transporte e Trânsi-
to (DemuTran) a instalação
de quebra-molas ou outra
medida de contenção de ve-
locidade na Avenida Ru-
bens Vicente De Lucca, no
bairro Residencial Alto Pi-
nheiros.

Segundo ele, os muní-
cipes que moram na região
relatam que muitos motoris-
tas desrespeitam as leis de
trânsito e dirigem em alta
velocidade trazendo gran-
des riscos para os pedestres
que passam por ali.

“Diante do intenso fluxo
de veículos existente na lo-
calidade, acredita-se que as
medidas propostas sejam
uma forma de organizar o
trânsito e, ainda, garantir
mais segurança aos condu-
tores de veículos e pedestres
que transitam pelo local”,
explicou o vereador.

PALAVRA DO VEREADOR:
A VOZ E A VEZ DO POVO!
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De acordo com o Decre-
to, restaurantes, bares, lan-
chonetes, pizzarias e outros
similares, inclusive os que
se situem em áreas de
shoppings, ficam autoriza-
dos a ofertar apresentações
musicais ao vivo, desde que
em área interna, ficando
proibido o uso de área ex-
terna recuada.

Devem ser priorizadas as
apresentações musicais in-
dividuais, de forma que, em
sendo coletivas, não pode-
rão ultrapassar o limite má-
ximo de 3 integrantes no
grupo musical, se o distan-
ciamento permitir.

Os músicos devem utili-
zar máscaras de proteção
das vias aéreas, com exce-
ção do vocalista no momen-
to da apresentação, deven-
do ficar afastados do públi-
co a pelo menos dois metros
de distância, e afastados a
pelo menos um metro e
meio entre os integrantes do
grupo musical.

A apresentação musical
poderá ser suspensa e o res-
ponsável pelo estabeleci-

18 JUN 2021 > Prefeitura de Varginha
publica Novo Decreto com MEDIDAS
ESPECÍFICAS para atrações musicais

e lojas de conveniência

mento devidamente respon-
sabilizado caso haja aglo-
merações, inclusive, na por-
ta ou em frente ao estabele-
cimento, em decorrência de
referida apresentação.

Os estabelecimentos de-
nominados lojas de conve-
niência devem prover, tão
somente, a venda e a retira-
da de mercadorias por seus
clientes, ficando expressa-
mente proibida qualquer
tipo de aglomeração na por-
ta ou em frente a referidos
estabelecimentos, inclusive,
carros de som e atrações
musicais ao vivo, eletrôni-
cas ou mecânicas.

Em havendo desobediên-
cia ao artigo 2º deste Decre-
to, ou seja: (Os estabeleci-
mentos denominados lojas

de conveniência devem pro-
ver, tão somente, a venda e
a retirada de mercadorias
por seus clientes), o propri-
etário do estabelecimento
denominado loja de conve-
niência, assim como os en-
volvidos na respectiva aglo-
meração serão devidamen-
te responsabilizados, inclu-
sive, com cassação de
Alvará, interdição e multa,
nos termos de legislação
vigente.

As disposições estabele-
cidas em Decretos anterio-
res, inclusive, aquelas que
constam do Decreto Nº
10.374, de 13 de maio de
2021, permanecem plena-
mente vigentes, desde que
não contrariem o disposto
no presente Decreto.

Foi apresentado na Ses-
são Ordinária da Câmara de
Varginha, Projeto de Lei nº
55/2021, que institui o Pro-
grama Municipal de Equo-
terapia e Terapias Assistidas
por animais como opção te-
rapêutica de saúde pública
para pessoas com necessi-
dades especiais e autismo.

Assinado pela presiden-
te Zilda Silva e pelo verea-
dor Dr. Lucas, o projeto tem
como objetivo atender de
forma gratuita pessoas com
deficiência física e intelec-
tuais, distúrbios comporta-
mentais e/ou dificuldade de
aprendizagem.

“Seria muito importante
que esse investimento fos-
se feito pelo Executivo para
que as famílias em geral que
não dispõem de condições
para pagar o tratamento, se-
jam contempladas e façam
gratuitamente a Equotera-
pia, melhorando a qualida-
de de vida dos mesmos”,
explicou a vereadora Zilda.

De acordo com o Dr.
Lucas, esse tratamento tem
sido muito prescrito pelos
médicos devido à melhora

Câmara de Varginha apresenta
projeto-Lei que institui programa

Municipal de Equoterapia

rápida do quadro de saúde
dos pacientes.

“A Equoterapia é um re-
curso de tratamento tera-
pêutico e educacional que
utiliza o cavalo para estimu-
lar o corpo e a mente, é uma
terapia multidisciplinar que
proporciona diversos bene-
fícios para quem pratica,
tanto na área de saúde como
na educação. É uma forma
complementar de tratamen-
to utilizada em pessoas com
hiperatividade, autismo, cri-
anças muito agitadas ou
com dificuldade de concen-
tração, por exemplo”.

Ainda justificando o pro-
jeto-Lei, os vereadores des-
tacaram a importância de
fortalecer e dar mais apoio
a um trabalho que já é de-
senvolvido e que tem resul-
tados comprovados.  “O que
desejamos é que se torne
algo oficial para que perdu-
re por muito tempo. Que,
apesar de mudanças na ges-
tão, não deixe de ter o aten-
dimento”.

O Projeto está na Comis-
são de Justiça e aguarda pa-
recer para que seja inserido
na Ordem do dia das próxi-
mas sessões.

A instalação de um redu-
tor de velocidade na Rua
João Inácio Rosa, no bairro
Sagrado Coração, foi o pe-
dido feito pelo vereador
Bebeto do Posto em uma in-
dicação apresentada na reu-
nião Ordinária da Câmara.

O Vereador conta que foi
procurado pelos munícipes
que relataram a ocorrência

de diversas situações causa-
das pela imprudência de
motoristas no local.

“Eles contam que os veí-
culos abusam da velocida-
de, descendo a via de for-
ma perigosa, colocando em
risco a integridade física dos
pedestres e de outros con-
dutores de veículos que por

Vereador Bebeto do Posto
pede instalação de redutor de
velocidade em Rua no bairro
Sagrado Coração

ali transitam”, disse e vere-
ador Bebeto do Posto.

Com o objetivo de zelar
pela segurança de todos os
munícipes que se deslocam
pelo referido logradouro,
Bebeto espera uma atenção
especial dos órgãos respon-
sáveis para que a reivindi-
cação seja atendida.

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.

O vereador Dr. Lucas apresentou em reunião
da Câmara Municipal de Varginha uma indica-
ção pedindo a instalação de postes de ilumina-
ção pública no beco da Rua Rosa Bartelega, no
bairro Vila Dona Josefina.

Segundo o Vereador, munícipes que residem
no local têm relatado diversos transtornos cau-
sados pela falta de iluminação.

“O que era para ser um local tranquilo, hoje é
sinônimo de terror. Durante o dia é um jardim, à

Vereador Dr. Lucas solicita
melhorias em iluminação
pública de Rua no bairro

Vila Dona Josefina

noite vira banheiro, motel, “biqueira
de fumo” e atrativo para ladrões as-
saltarem residências e comércios lo-
cais”, explicou.

Ainda de acordo com Dr. Lucas os
moradores estão com medo e apre-
ensivos, por este motivo pede que
algo seja feito o mais rápido possí-
vel.

Na sessão Ordinária da Câmara, o vereador
Cabo Valério apresentou uma indicação voltada à
saúde, solicitando a implantação de Telemedicina
nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, como for-
ma de aliviar o atendimento.

“Com a Telemedicina a população poderá rea-
lizar consultas à distância, nos casos em que seja
possível tal modalidade. Ela pode, ainda, monitorar
as condições de saúde do indivíduo de forma re-
mota e intervir quando detectar que algo está erra-
do, antes de ser muito tarde”, explicou o Vereador
em sua justificativa.

Ainda de acordo com o Parlamentar, a
Telemedicina viabilizará muitos atendimentos,

Vereador Cabo Valério propõe
implantação de Telemedicina

narede Municipal

inclusive, melhorando o custo das
consultas para o Município.

“A Telemedicina tem o grande
potencial de melhorar o atendimen-
to em saúde, pois, facilita os proces-
sos ao colocar maior número de pes-
soas em contato com a saúde de for-
ma online e bem estruturada,
conectadas a profissionais capacita-
dos para esse tipo de assistência”,
finalizou.

O vereador Professor Rodrigo Naves apresen-
tou em reunião da Câmara Municipal uma indica-
ção onde pede que seja verificada a possibilidade
de retorno de todas as Baias destinadas ao estaci-
onamento de carga e descarga de mercadorias que
haviam na Rua Deputado Ribeiro de Rezende, no
Centro.

De acordo com ele, os comerciantes reclamam
sobre a falta dessas vagas. “É notável que há uma
grande dificuldade em se encontrar vagas para es-
tacionamento de veículos de carga e descarga no
centro da Cidade”, disse.

Vereador Rodrigo Naves
pede retorno das Baias de

Carga e Descarga em
Rua do Centro da Cidade

O Parlamentar reforçou ainda que
o objetivo da solicitação é melho-
rar o abastecimento de produtos nos
estabelecimentos e, assim, reduzir
o tempo do trajeto dos veículos na
região central, evitando que os veí-
culos de carga e descarga necessi-
tem ficar estacionados em fila du-
pla, ou parem em local proibido, em
ponto de ônibus ou táxi e, princi-
palmente, depositem cargas nas cal-
çadas e pistas de rolamento.

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

Envie agora as informações abaixo para o pré-
cadastro da sua Micro e Pequena Empresa

Nome  E-mail  Telefone  CNPJ
O atendimento é

personalizado e sem custo
adicional (35) 3221-1131



VARGINHA  & Sul de Minas    }  19   JUNHO   20216

A Câmara Municipal de
Varginha promoveu, no dia
7 de junho, durante Sessão
Ordinária, a entrega do Di-
ploma de Honra ao Mérito
ao soldado Cássio Mendon-
ça Bosque Chiodi, lotado
no 9º Batalhão de Bombei-
ros Militares em Varginha.

A honraria foi conferida
em cumprimento ao Decre-
to Lei n. 1, de 13 de março
de 2021, após aprovação do
projeto apresentado pelo
vereador Cabo Valério.

O ato, promovido no ple-
nário da Câmara Municipal,
contou com a presença de
familiares próximos do ho-
menageado, já que devido
à pandemia a Câmara tem
respeitado os protocolos de
higiene e distanciamento
em todas as atividades rea-
lizadas no plenário da casa.

O homenageado recebeu
o Diploma das mãos do
proponente, vereador Cabo
Valério, que fez questão de
viabilizar a entrega da hon-
raria. “Essa honraria que a
Câmara de Varginha entre-
ga ao Soldado BM Chiodi
é em honra a uma ação que
aconteceu na Ponte do Rio
Verde onde o militar não
hesitou em saltar no Rio de
uma altura de aproximada-
mente 15 metros para res-
gatar a vida de um homem.
Uma tarefa que ele execu-
tou com as graças de Deus
e com todo o treinamento
que é diariamente ofereci-
do a esses profissionais”,
destacou.

Ao se pronunciar, os de-
mais vereadores reiteraram
elogios ao bombeiro.

Alexsander Chiodi Maia,
pai do homenageado e tam-
bém presidente da Câmara
Municipal de Contagem.
fez questão de usar a pala-
vra para agradecer e exal-
tar as qualidades do filho.

Ao lado da família, o ho-
menageado também fez
seus agradecimentos. “É
muito gratificante receber
esse Diploma, pois, ele nos
indica que estamos no ca-
minho certo, prestando um
bom serviço tanto para o
Corpo de Bombeiros quan-
to para a sociedade. Quero
estender essa homenagem a
todos os militares que tam-
bém estão no dia a dia co-
migo”, disse.

Militar do Corpo de Bombeiros de
Varginha recebe Diplona de Honra
ao Mérito na Câmara Municipal

Com a aprovação do
Projeto, a prefeitura de
Varginha fica autorizada a
contratar financiamento
para aquisição de um novo
e moderno Acelerador Li-
near que será utilizado
pelo Hospital Bom Pastor,
no Centro de Oncologia.

Para quem não sabe, o
Acelerador Linear é um
equipamento dotado da
mais alta tecnologia, de-
senvolvido para emitir ra-
diação em tratamentos de
Radioterapia, para comba-
ter ou diminuir o desenvol-
vimento do câncer.

“A aquisição desse equi-
pamento de alta tecno-
logia, cujo valor aproxima-
do é da ordem de R$ 8 mi-
lhões, possibilitará não só
a manutenção dos serviços
de Oncologia prestados
pelo Hospital Bom Pastor,
mas, também o aprimora-
mento e qualidade dos ser-
viços oferecidos aos paci-
entes de Varginha e re-
gião”, explicou o prefeito

Aprovado projeto de Lei de autoria da
Prefeitura que vai adquirir novo

Acelerador Linear
para o Hospital Bom Pastor

Vérdi Melo.
De acordo com o Pre-

feito, a aquisição do novo
equipamento se fez ne-
cessária, considerando
que o fabricante do atual
Acelerador Linear que se
encontra na Oncologia já
notificou o Hospital Bom
Pastor no sentido de que
no ano de 2022 haverá a
paralisação da produção
do aparelho, motivo pelo
qual o fabricante deixará
de prestar assistência téc-
nica ao já existente no
Hospital, que, inclusive,
está com a vida útil seve-

A Fundação Cultural lan-
ça documentário sobre a
história do Theatro Munici-
pal Capitólio. E já está dis-
ponível nas redes sociais da
Fundação Cultural de
Varginha o documentário
sobre a história do Theatro
Municipal Capitólio.

No vídeo, com cerca de
26 minutos, personalidades
da área cultural e política
destacam a importância do
principal palco de apresen-
tações artísticas e culturais
do Sul de Minas, que foi
fundado em 1927.

A apresentação é de Fá-
bio Tardeli, servidor da Rá-
dio Melodia FM, e conta
com texto e direção de
Cláudio Henrique Martins,
coordenador do Centro de
Documentação Histórica da
Fundação Cultural e presi-
dente do Conselho Delibe-
rativo Municipal do Patri-

Documentário
sobre a

história do

mônio Cultural.
O lançamento aconteceu

durante o III Seminário de
Patrimônio Cultural de
Varginha - “Memória - Ci-
dade e Patrimônio”, no dia
9 de junho de 2021.

Dentre as autoridades,
estiveram o prefeito Vérdi
Lúcio Melo; o ex-prefeito
Eduardo Ottoni e o diretor
Superintendente da Funda-
ção Cultural, Marquinho
Benfica.

Os artistas foram repre-
sentados pelo flautista e sa-
xofonista Derico Sciotti;
pela diretora do Ballet Mar-

Theatro Municipal Capitólio

lene Paiva, Lídia Paiva, e
pelo maestro Rosildo
Beltrão.

Desde janeiro de 2021, o
Theatro Capitólio passa por
uma revitalização. A expec-
tativa é que as obras sejam
concluídas no último tri-
mestre deste ano.

Os recursos para as
melhorias são provenientes
do ICMS Patrimônio Cul-
tural, destinado pelo Gover-
no de Minas exclusivamen-
te para a preservação e ma-
nutenção do patrimônio cul-
tural do município de
Varginha.

ramente comprometida.
Vale ressaltar, que a

Fundação Hospitalar do
Município de Varginha
(Fhomuv) presta relevan-
tes serviços de radioterapia
e quimioterapia para
Varginha e região, aten-
dendo 53 municípios do
Sul de Minas, com um to-
tal aproximado de 855.140
pacientes.

“Com isso cumprimos
mais um compromisso as-
sumindo com a popula-
ção”, afirmou o prefeito
Vérdi Lúcio Melo.

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500
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A posse do Conselho para o biênio 2021-2023 foi re-
alizada na sede do Inprev. A solenidade foi restrita às
autoridades, conselheiros e servidores públicos devido
à pandemia da Covid-19.

O diretor Superintendente da Fundação Cultural,
Marquinho Benfica, deu as boas-vindas aos novos con-
selheiros e destacou a importância da parceria e do diá-
logo em prol do setor Cultural do Município. “A
pandemia da Covid-19 impactou muito toda a cadeia
produtiva da cultura e nossas ações na Fundação Cultu-
ral. Apesar de todas as dificuldades impostas, nossa equi-
pe se reinventou e estamos desenvolvendo várias ativi-
dades. Espero que os próximos dois anos da gestão de
vocês no Conselho Deliberativo seja muito profícua e
que estejamos lado a lado em prol do desenvolvimento
da cultura”, disse o Superintendente.

O procurador Geral do município de Varginha, Dr.
Evandro Marcelo dos Santos, destacou a importância
do Conselho na fiscalização dos atos da Administração
pública e que a Cultura é um direito inserido na Consti-
tuição e que, desta forma, a Fundação Cultural cumpre
um papel de grande relevância.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo enfatizou que “o Con-
selho Deliberativo é muito importante mostrando cami-
nhos, sugerindo projetos e deliberando junto conosco”.

Vérdi fez um balanço das ações que vem sendo de-
senvolvidas pela Administração, que busca equilibrar o
combate à Covid-19 e as melhorias na infraestrutura e
na qualidade de vida da população.

“Nós gostaríamos de estar a todo vapor executando
os nossos projetos. Mas, logo tudo isso vai passar e a
vida vai voltar ao normal. Vamos trabalhar novamente
para a retomada das ações e avançar ainda mais no de-
senvolvimento cultural. Enquanto isso, estamos reali-
zando a reforma no Theatro Capitólio, que vai ficar ma-
ravilhoso, e fazendo lançamento de livros e várias lives
musicais e educativas”, descreveu Vérdi.

“É com muita honra que assumo a Presidência do
Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Mu-
nicípio de Varginha a convite do prefeito Vérdi Lúcio
Melo a quem agradeço a confiança em mim deposita-
da. Os planos são de um trabalho para fomentar e pro-
teger o patrimônio cultural, uma área universalista que
em Varginha é riquíssima graças a tantos talentos, re-
gistros e histórias”, analisou a jornalista Seila Mara
Soares de Alcântara, escolhida como Presidente do
Conselho.

Participaram também da solenidade o vice-prefeito
Leonardo Vinhas Ciacci, o secretário municipal de Go-
verno, Honorinho Ottoni, a gerente de Comunicação da
Prefeitura de Varginha, Carla Corrêa Beraldo, a chefe
de gabinete da Fundação Cultural, Ana Luiza Romanielo
e o presidente da Associação de Poetas e Escritores do
Sul de Minas, Expedito Gonçalves Dias.

Atualmente, a Fundação Cultural é gerenciada por
um diretor Superintendente nomeado pelo prefeito Mu-
nicipal, que deve prestar contas ao Conselho Delibe-
rativo, órgão superior de deliberação e orientação, for-
mado por cinco membros: dois indicados pelo Poder
Executivo, dois pelo Poder Legislativo e um da classe
artística.

Os Conselheiros terão mandato de dois anos e o de-
sempenho de  atribuições ou funções será considerado
serviço público relevante, razão pela qual não poderão
receber remuneração, gratificações e rendimentos de
qualquer espécie.

Compõe o Conselho Deliberativo da Fundação
Cultural do Município de Varginha:

Membros representantes do poder Executivo Mu-
nicipal:
* Seila Mara Soares de Alcântara - Presidente do Con-
selho
* Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, atual Se-
cretária Municipal de Educação - Membro nato

Membros representantes do poder Legislativo Mu-
nicipal:
* Bianca Gomes da Costa
* Michela Oliveira

Membro representante da Comunidade Artística e
Cultural do Município:
* Maria de Lurdes Silva, eleita no dia 22 de abril com
58,93% dos votos da classe artística varginhense - Vice-
presidente do Conselho

Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Varginha

Seila Mara Soares de Alcântara

Maria de Lurdes Silva Bianca Gomes da Costa

Prefeito Vérdi Lúcio Melo

Dr. Evandro Marcelo dos Santos
Procurador Geral do muncípio de Varginha

Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente da Fundação Cultural de Varginha

Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Varginha
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Em conversa informal com Carlos
Honório Ottoni Filho - o Honorinho,
conhecido e admirado homem público, sem-
pre se dedicando no trabalho árduo, na lida,
na labuta e nas lides políticas e administra-
tivas de Varginha e por Varginha, Honorinho
expressou o quanto gosta, e muito, de con-
versar sobre tecnologia e inovações para o
setor público.

A convite do presiden-
te da Associação Comer-
cial Industrial Agrope-
cuária e Serviços de
Varginha (ACIV), Ander-
son Martins, o prefeito
Vérdi Lúcio Melo, junta-
mente com o vice-prefei-
to Leonardo Ciacci e o
secretário municipal de
Desenvolvimento Econô-
mico, Juliano Cornélio,
participou, na sede da As-
sociação, de uma reunião
onde foram tratados te-
mas como o projeto de
paisagismo para o centro
comercial da Cidade,
após concluída a
revitalização, e ainda o
projeto de iluminação
para o Natal.

Participaram da reu-
nião, representantes da
direção da ACIV, comer-
ciantes e empresários.

Na oportunidade o pre-
feito Vérdi Melo reafir-
mou o compromisso da
Administração em traba-
lhar sempre em prol do
desenvolvimentismo de
Varginha e da classe em-
presarial, colocando toda
sua equipe à disposição
para acompanhamento e
confecção de projetos de
paisagismo, iluminação e
decoração, dentre outras
questões pertinentes ao
setor.

Na pauta decoração de Natal e
Paisagismo do Centro Comercial

O Prefeito ainda fez
uma exposição dos atos
da Administração nestes
cinco meses de Governo,
como a implementação
de obras de infraestru-
tura, o enfrentamento da
Covid, além de medidas
visando a recuperação da
economia, como a pror-
rogação da primeira par-
cela do IPTU para o mês
de dezembro e o lança-
mento do Refis 2021, que
vai concede descontos de
multas e juros para débi-
tos com o município de
Varginha.

O presidente da ACIV,
Anderson Martins e sua
equipe, assim como todos
os presentes agradeceram
a participação do Prefei-
to, do Vice e do Secretá-
rio, e parabenizaram pela
maneira como vem con-
duzindo a Administração
da cidade e município de
Varginha.

Revitalização - A
revitalização do Centro
Comercial de Varginha
entra na sua última etapa,
com o alargamento e tro-
ca de piso das calçadas da
Rua Delfim Moreira, no
trecho entre a Rua Presi-
dente Álvaro Costa e a
Rua Coronel João Urba-
no. A previsão de entre-
ga da obra é para o final
do mês de julho.

“Nos últimos anos participei das princi-
pais mudanças na Prefeitura de Varginha,
como a implantação do nosso novo sistema
das lâmpadas de LED, do ensino Híbrido e
tantas outras realizações que hoje requerem
as demandas da população com o governo
Municipal. A gestão pública precisa estar
sempre atualizada. Hoje a tecnologia é fun-
damental para um Governo eficiente”.

Estando ativamente participando da vida
pública, como Vereador e como Secretário
de Governo, Honorinho ressalta: “Busco
sempre me atualizar com assuntos ligados à
Gestão Pública. Nos últimos anos, à frente
da Secretaria de Governo, tive participação
da implantação de grandes obras em
Varginha. Uma das que mais me orgulho é
a troca da iluminação pública por lâmpadas
de LED. Um processo que, além de dar mais
segurança à população, também vai gerar
economia para os cofres públicos do Muni-
cípio e, conseqüentemente, para o bolso das
pessoas, moradores em Varginha”.

Sobre a gestão pública, mui-
tas das vezes tão ineficiente,
Honorinho a vê com otimismo.
“Sinto que, uma vez mais, a for-
ça de uma gestão eficiente, em
todos os setores, transforma re-
alidades. À frente da Secreta-
ria de Governo de Varginha,
ouço sempre relatos de empre-
sas que se instalaram em nossa
Cidade, dizendo o quanto
estamos preparados e evoluin-
do cada vez mais em pautas im-
portantes para o empresário e investidores”.

Citando apenas duas das suas participa-
ções em recentes assuntos de interesse da
atual Administração de Varginha, comen-
tou: “Estive em uma reunião online repre-
sentando a prefeitura de Varginha, em
nome do prefeito Vérdi Lúcio Melo, para
discutir algumas novidades para a nossa
Cidade, dentre elas a nova sede do
Hemominas e da Polícia Federal”.

Por fim, nos disse sobre o
trabalho do dia-a-dia: “A se-
mana começa cheia de desa-
fios. Estar à frente da Secre-
taria de Governo de uma ci-
dade como Varginha requer
dedicação e muito trabalho.
Vamos continuar cuidando
do desenvolvimento da nos-
sa cidade”.

Na pauta decoração de
Natal e Paisagismo do

Centro Comercial

Na pauta decoração de
Natal e Paisagismo do

Centro Comercial

Novos livros
disponíveis para
empréstimo na

Biblioteca Pública
de Varginha


