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TCU determina a paralisação do
Programa de Reforma Agrária no país

Entre os beneficiários estavam mortos, empresários e políticos

Auditores do Tribu-
na l  de  Contas  da 
União solicitaram a 
paralisação do Progra-
ma de Reforma Agrá-

ria no Brasil. Eles 
encontraram milhares 
de i r regular idades 
onde mortos, empre-
sários e políticos rece-

biam recursos do pro-
grama. 

Foram encontrados 
entre os beneficiários 
61.965 empresários, 

144.621 servidores 
públicos, 37.997 mor-
tos e 1.017 políticos 
eleitos, entre eles, 847 
Vereadores, 96 Depu-
tados Estaduais, 69 
Vice-Prefeitos, 4 Pre-
feitos e 1 Senador. 
Eles são proibidos por 
lei de entrar no Progra-
ma de Reforma Agrá-
ria que permitem a par-
ticipação de famílias 
com renda de até três 
salários mínimos e 
que já estejam lidando 
diretamente com a ter-
ra. Para não levantar 
alarde os nomes dos 
suspeitos estão sob 
sigilo de justiça até o 
fim do processo que foi 
aberto pelo TCU. Há 
indícios de fraudes em 
76.000 lotes distribuí-
dos pelo programa.

É o retrato da irres-
ponsab i l idade,  da 
injustiça e da falcatrua 
que veio beneficiar 
c i d a d ã o s  s e m  a 
necessidade de obter 
um terreno do Progra-

ma de Reforma Agrá-
ria. 

O pior é o envolvi-
mento de políticos da 
envergadura de prefei-
tos, deputados e um 
senador da república. 
Como pode o Brasil 
ser um país sério se os 
seus ex-comandantes 
eram fruto da desgra-
ça e da injust iça? 
Milhares de pessoas 
estão há mais de 10 
anos esperando por 
uma oportunidade de 
ter um pedaço de terra 
e são enganados por 
atendentes e pela 
administração do Pro-
grama. Há uma qua-
drilha em cada pedaço 
do Brasil desviando ter-
ras e causando horro-
res nos produtores 
agrários. Quebram 
máquinas, tratores e 
ainda por cima destro-
em residências rurais. 
Promovendo a retira-
da de pessoas traba-
lhadoras de sua pro-
priedade.  Essa terra é 

dividida entre pessoas 
que nada tem haver 
com a reforma, não há 
direito impetrado por 
le i  para que esse 
empresário, político e 
mesmo o defunto à 
receba. Como pode 
37.997 defuntos rece-
berem lotes do Progra-
ma? Como se pode dei-
xar que o mal seja 
admin is t rado pe lo 
poder da nação para 
assistir um fora da lei, 
que não existe ou que 
não tem direito?

Nos primeiros dias 
de governo Bolsonaro, 
várias irregularidades 
já foram reveladas ao 
povo brasileiro para 
que tenham conheci-
mento do que viveu o 
Brasil e como pode-
mos viver daqui em 
diante. Regalias a polí-
ticos estão sendo reti-
radas de Brasília e vári-
os programas em que 
há indícios de irregula-
ridades estão sendo 
paralisados.  

Vanessa Graziotin Reguffe

Portal da Transparência divulga gastos de 
Senadores. Foram 21 milhões em um ano

Os políticos abu-
sam do seu direito de 
gastar. Gastos com 
hotéis e restaurantes 
de luxo e passagens 
aéreas. O Portal da 
Transparência divul-
gou os gastos do sena-
do em 2018 e os núme-
ros revelados foram 
revoltantes. A média 
dos gastos por sena-
dor foi de R$ 259 mil 
reais em 12 meses. 
Com um diferencial, a 
senadora Vanessa 
Graziotin do (PCdoB-
AM) foi a recordista de 
gastos, só ela gastou 
R$ 514,9 mil reais. Ela 
apenas disse que: “To-
dos os gastos realiza-
dos no mandato são 
auditados e verifica-
dos, e estão em estrita 

concordância com a 
legislação e com as 
normas federais e pro-
cedimentos estabele-
cidos”, foi a justificati-
va da equipe da sena-
dora que não foi reelei-
ta e vem atirando para 
todos os lados. Aca-
bou para ela a mordo-
mia de mamar nas 
tetas do governo e 
meter a mão no bolso 
do povo brasileiro e 
sem retorno no sena-
do. Ela pouco fez para 
o Estado da Amazo-
nas nestes anos de 
senado. Foi mais poli-
tiqueira do que política 
e o povo amazonense 
resolveu deixá-la de 
fora do senado, ele-
gendo Plínio Valério e 
Eduardo Braga como 

representantes do 
estado amazonense.

Se por um lado, os 
gastos foram excessi-
vos, por outro, na cons-
ciência de que dá para 
representar sem gas-
tar o dinheiro do povo, 
o senador José Reguf-
fe, jornalista, econo-
mista e político, (atual-
mente sem partido), 
eleito pelo DF, dispen-
sou os benefícios. 
Segundo ele, “O Con-
gresso Nacional brasi-
leiro é um dos mais 
caros do mundo, e isso 
não se muda só com 
palavras, é preciso cor-
tar na raíz e dar exem-
plo. A tese de que 
defendo e pratico no 
meu gabinete é a de 
que um mandato pode 
ser de qualidade cus-
tando muito menos ao 
contribuinte do que 
custa hoje”, comple-
mentou o parlamentar.

A verba é para gas-
to consciente e não a 
para abusos excessi-
vos.

A queda do ditador 
venezuelano Nicolás 
Maduro está chegan-
do. É uma questão de 
muito pouco tempo. 
Se Maduro não renun-
ciar nos próximos dias, 
terá que sair pela porta 
dos fundos o que pode 
lhe custar a própria 
vida. Já há especula-
ções de países como a 
Rússia sobre a perma-
nência de Maduro no 
poder. Maduro, caso 
renuncie, poderá ter 
asilo político em Mos-
cou. Hoje, mais de 50 
países ao redor do 
mundo não reconhece 
Maduro como o novo 

presidente venezuela-
no. Entre eles, estão, 
Brasil, Canadá, Esta-
dos Unidos, Alemanha 
e França que reconhe-
ceram Juan Guaidó, 
como presidente inte-
rino da Venezuela. A 
oposição aumenta a 
cada dia e foi concedi-
do anistia aos militares 
que deixassem de apo-
iar o ditador. A oposi-
ção cresce a cada dia 
e milhares de pessoas 
vão às ruas todos os 
dias pedindo a renún-
cia de Nicolás. O povo 
não reconhece às elei-
ções manipuladas que 
reelegeram o presi-

dente para um novo 
mandato até 2025. 
Uma intervenção mili-
tar externa é muito pou-
co provável, o quadro 
pode evoluir para uma 
guerra civil. O presi-
dente venezuelano 
rompeu as relações 
diplomáticas com os 
Estados Unidos e deu 
72 horas para os diplo-
matas americanos dei-
xarem o país. O envio 
de tropas americanas 
para proteger as emba-
ixadas pode ser um 
pretexto. Sanções eco-
nômicas e a interrup-
ção de compra do 
petróleo venezuelano 
pe los  amer i canos 
pode causar uma misé-
ria ainda maior no 
país. Os saques, a 
fome e a miséria é o 
retrato da Venezuela 
de hoje, além da mor-
talidade infantil.

Foram encontradas 
barras de ouro e con-
tas bancárias com 
milhões de dólares 
desviados na conta de 
familiares de Maduro 
nos Estados Unidos.

Sua hora está chegando!
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Vice-prefeito participa da Celebração
dos Santos Reis em Varginha

O Vice-prefeito Vér-
di Melo participou no 
domingo, 13, do 5º 
Encontro de Folias de 
Reis com missa na 
Igreja Matriz  celebra-
da pelo padre Heitor 
Aparecido Rafael, e, 
logo após, apresenta-
ção das companhias 
de Reis na Concha 
Acústica, que reuniu 
centenas de pessoas 
no centro da cidade 
para acompanhar a 
festa já tradicional na 
cidade.

Uma festa marcada 
pela emoção, onde a 
fé e a devoção aos 
Santos Reis tomou 
conta das centenas de 
pessoas que passa-

ram pela Igreja e Pela 
Concha Acústica. “Ma-
is uma  iniciativa  da 
Prefeitura de Vargi-
nha, por meio da Fun-
dação Cultural, que 
veio confirmar a força 
da tradição cultural em 
nossa cidade, e quere-
mos agradecer a todos 
que se desdobraram 
para que este encon-
tro acontecesse e aos 
coordenadores das 
Companhias de Reis 
que ano a ano percor-
rem a cidade levando 
a fé a devoção a toda 
população”, disse Vér-
di.

Logo após a cele-
bração, os grupos de 
Folia de Reis subiram 

em cortejo pela Aveni-
da Rio Branco até a 
C o n c h a  A c ú s t i c a 
Mariângela Calil  onde 
cada Folia teve cerca 
de 20 minutos para 
demosntrar a devoção 
aos Santos Reis em 
cânticos e danças.

De acordo com o 
diretor superintenden-
te da Fundação Cultu-
ral, Lindon Lopes, “as 
Folias de Reis unem 
fé, cultura e arte em 
uma tradição que deve 
ser mantida, pois é 
uma das mais impor-
tantes manifestações 
folclóricas da cultura 
popular”.

 

Primeiro Lugar no CEFET,
no curso de Informática,
é de escola pública municipal

Diogo - Matheus Tavares

O aluno Diogo da Sil-
va Balbino, 16 anos,  
da Escola Municipal 
Matheus Tavares, foi 
aprovado em primeiro 
lugar no processo sele-
tivo do CEFET – Cen-
tro Federal de Educa-
ção Tecnológica, den-
tre todos os alunos da 
Rede Municipal de Var-
ginha, no Curso de 
Informática.

“Os alunos, profes-
sores, funcionários e a 

equipe pedagógica de 
nossa escola se orgu-
lham com o desempe-
nho do Diogo, que já 
apresentou outros 
excelentes resultados 
na sua vida acadêmi-
ca, inclusive sendo pre-
miado no final do ano 
passado pela melhor 
redação, no concurso 
realizado pelo Lions 
Clube Internacional” 
comentou a diretora 
Francine Pederiva.

Vice-Prefeito Vérdi Lúcio Melo

INPREV tem
nova diretoria

Em solenidade no 
dia 09/01, o prefeito 
Antônio Silva deu pos-
se aos servidores e ex-
serv idores  recém-
eleitos para os Conse-
lhos de Administração e 
Conselho Fiscal do 
Inprev - Instituto de Pre-
vidência dos Servido-
res Públicos do Municí-
pio de Varginha. Tam-
bém foram empossa-
dos os conselheiros 
indicados pelo  poder 
executivo. A cerimônia 
aconteceu na sede do 
INPREV e contou tam-
bém com as presenças 
d o s  m e m b r o s  d a 
comissão organizadora 
do processo eleitoral, 
dos conselheiros que 
encerraram os seus 
mandatos em 31 de 
dezembro de 2014, 
além da diretoria do ins-
tituto.

Em seu pronuncia-
mento o prefeito para-
benizou os conselhei-
ros empossados para o 
mandato de 2015 a 
2016, ressaltando a 
importância e respon-
sabilidade dos Conse-
lhos de Administração e 
Fiscal na gestão do 
Regime próprio de pre-
vidência social – RPPS.  
O Prefeito teceu elogi-
os a administração do 
INPREV, enalteceu o 
trabalho desenvolvido 
pelos servidores do ins-
tituto e das instâncias 
colegiadas em prol dos 
aposentados e pensio-
nistas já beneficiados 
pelo sistema. Lembrou 
ainda que o INPREV, 
bem gerido, é a garan-
tia do pagamento futuro 
das aposntadorias dos 
servidores.

SEDUC realiza primeira reunião  do ano letivo 2019 com os gestores da rede 
municipal de ensino de Varginha

A SEDUC - Secreta-
ria Municipal de Edu-
cação de Varginha - 
realizou na manhã des-
ta quarta-feira, 24/01, 
a primeira reunião do 
ano com as diretoras 
das unidades escola-
res do município. O 
encontro teve como 

objetivo principal nor-
tear os trabalhos para 
o ano letivo de 2019.

A secretária de Edu-
cação, Rosana Carva-
lho, e a Diretora do 
Departamento Geral 
de Ensino, Elaine Bian-
casteli Amarante, con-
duziram a reunião, 

onde foram colocadas 
diversas orientações 
a d m i n i s t r a t i-
vas/pedagógicas e 
vários assuntos como 
calendário anual de 
eventos e atividades, 
Plano de Ação, organi-
zação e arrumação do 
ambiente escolar, aco-

lh ida  dos  a lunos , 
H o r a - A t i v i d a d e , 
Merenda  Esco la r, 
entre outros.

Participaram da reu-
nião as diretoras das 
33 instituições escola-
res da Rede Municipal 
de Ensino, a respon-
sável pelo Setor de 

Merenda Escolar, Mar-
célia Prado, e as coor-
denadoras pedagógi-
cas da SEDUC.

Foi possível perce-
ber o entusiasmo e o 
comprometimento por 
parte dos profissionais 
presentes.
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Há três anos o povo clamou pelo respeito. Hoje o povo luta na justiça para que 
as promessas de anos atrás sejam cumpridas. A cena se repete mais uma vez! 

Após três anos e 
três meses da tragédia 
de Mariana a história 
se repete mais uma 
vez em Minas Gerais. 
Brumadinho viveu o 
seu pior dia, neste 25 
de janeiro. A Barragem 
do Feijão se rompeu e 

documentação estava 
em dia? Sim, estava. 
Mas será que a investi-
gação para avaliar a 
barragem foi correta? 
Lógico que não! Eis o 
resultado da irrespon-
sabilidade que com 
certeza, vai ficar mais 
uma vez na impunida-
de e será esquecido 
pelas autoridades. 
Será que os protoco-
los  de  segurança 
serão revistos após 
essa tragédia?

Um Grito de dor

Não bastou a tragé-
dia de Mariana,  o cla-
mor pelo respeito não 
foi ouvido. A ganância 
sobrepõe às conside-
rações do ser humano. 
Não há respeito, não 

pode ter causado a 
morte de mais de 300 
pessoas. Quem é o res-
ponsável por tudo 
isso? Quem foi res-
ponsabilizado pela bar-
ragem de Mariana? A 
culpa é do governo 
federal que não tem 

um regime funcional e 
seguro para as barra-
gens? O que se faz 
nos países especiali-
zados na mineração 
para que t ragédia 
como essas não acon-
teçam?

O certo é que são 
perguntas sem res-
postas, pois, depois de 
Mariana nada foi provi-
denciado, nada foi 
estudado para que 
uma tragédia como 
aquela não aconteces-
s e  n o v a m e n t e .  O 
resultado está aí. Só 
que, em Brumadinho, 
é a tragédia da perda 
humana.  Às 13:30 
horas (horário em que 
ela se rompeu), muita 
gente estava no resta-
urante e na parte admi-
nistrativa da Vale. A 

consideração. O ser 
humano não tem posi-
ção. Não, ele não fica 
em lugar nenhum. Ele 
é apenas um peão em 
um jogo de xadrex que 
vai à frente conduzido 
por um rei que não 
sabe  direcionar o seu 
exército. Para ele, são 
apenas mais algumas 
mortes,  anos à frente, 
ele já recompôs para 
mais uma mortanda-
de.

I s s o  é  r e j e i t o ! 
Então, joga na barra-
gem! Mas ela pode 
ceder! São apenas 
mais alguns, amanhã 
é outro dia!  Aguarda-
remos o próximo ato. 
Uma peça de teatro!  
Um holocausto! Sim,  
uma tragédia progra-
mada, uma extermina-

ção do ser pelo ser. 
U m a  e r r a d i c a ç ã o 
humana sem puni-
ções, e assim, conti-
nua a dor daqueles 
que precisam do tra-
balho, sabem do peri-
go e sujeitam até a pró-
pria morte. É o resulta-
do do capital ismo. 
Quando o Estado par-
ticipa do processo, ele 
é o mais interessado 
em abafar às respon-
sabilidades no man-
char da incompetência 
e negligência, deixan-
d o  à  s o c i e d a d e 
desamparada institu-
cionalmente. O que 
acontecerá daqui pra 
frente são promessas 
sem serem cumpridas, 
e sem punições aos 
responsáveis.

Tragédia, Catástrofe, Desastre, Acontecimento funesto, não! É Genocídio!

Não se pode dar o 
nome de t ragéd ia 
onde os diretores e 
comandantes da Vale 
sabiam do risco e mes-
mo assim alojaram 
mais de 300 pessoas 
abaixo da barragem 
do Córrego do Feijão, 

não se preocupando e 
muito menos respei-
tando vidas que ali 
moravam e trabalha-
vam. Colocar um res-
taurante e um polo 
administrativo no cami-
nho da barragem, 
caso ela viesse a rom-

per, é genocídio. A 
Vale não pode deixar 
de ser penal izada 
pelas mortes e sofri-
mentos de milhares de 
pessoas que hoje tem 
a dor e a desilusão de 
viver, sem chão e sem 
sustentáculo. A Vale 

brincou de gerar divi-
dendos em troca de 
vidas humanas e des-
truindo o meio ambien-
te. O Congresso Naci-
onal e o Senado Fede-
ral, são a vergonha 
deste país, por não 
construírem  leis que 

extirpassem de vez o 
que aconteceu três 
anos atrás em Maria-
na. Renunciaram e 
fugiram de suas res-
ponsabilidades em tro-
ca de conchavos políti-
cos que, trataram o 
rompimento de Maria-

na como desastre natu-
ral. E, agora? Como 
vão tratar o genocídio 
de Brumadinho com 
mais de 300 mortos? 
Está na hora do Con-
gresso e Senado cria-
rem vergonha e traba-
lharem para o Brasil.

O Paraopeba chora
a dor e o  descaso

Rio Paraopeba

Contaminado, o Rio 
Paraopeba sente a dor 
do descaso. É um mar 
de lama e de rejeitos 
de minério de ferro. 
Serão, pelo menos, vin-
te anos para recupera-
ção do Paraopeba. A 
mortandade de peixes 
é grande e o Paraope-
ba chora sua morte. 

Assim como fizeram 
com o Rio Doce, fize-
ram com o Paraopeba. 
E, rio abaixo, o povo 
morre lentamente com 
doenças como o cân-
cer e febre amarela. 
Uma morte silenciosa 
em que os assassinos 
só pensam na bolsa de 
valores.

Center Shoes Calçados
Trata seus pés com respeito

Qualidade, conforto e preço baixo

Rua Alves e Silva, 99 - Centro - Varginha
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Prefeito e vice de Varginha participam do lançamento da 4ª 
Campanha Regional da EPTV de combate ao Aedes Aegypti

O Prefeito Antônio 
Silva e o Vice-prefeito 
Vérdi Melo participa-
ram do lançamento da  
4ª Campanha Regio-
nal de Combate ao 
Mosquito Aedes aegy-
pti, uma parceria entre 
a EPTV e prefeituras 
da região, que aconte-
ceu na cidade Univer-
sitária do Unis, com a 
presença de represen-
tantes de municípios 
do Sul de Minas.

O projeto consiste 
em um dia de mobiliza-

ção regional com ori-
entações e atividades 
gratuitas de combate 
aos criadouros do mos-
quito transmissor da 
Dengue, Chikungun-
ya, Zika Vírus e Febre 
Amarela.

"Nós queremos cri-
ar um grande movi-
mento regional envol-
ver todas as cidades 
que recebem o sinal 
da EPTV fazendo com 
que toda comunidade 
participe e se envolva 
com esse tema e com 

o combate ao mosqui-
to", diz o diretor de rela-
ções institucionais da 
EPTV, Paulo Brasilei-
ro.

O "Dia D", quando 
ocorre o mutirão, está 
marcado para o dia 16 
de fevereiro e aconte-
cerá simultaneamente 
em 317 cidades das 
áreas de cobertura 
das quatro emissoras 
da EPTV – Campinas, 
Ribeirão Preto, São 
Carlos e Varginha – 
atingindo cerca de 11 

milhões de pessoas. 
Além de Campinas, as 
cidades de Ribeirão 
Preto e Varginha tam-
bém recebem o lança-
mento da campanha 
nos próximos dias.

Secretário Munici-
pal de Saúde Interino 
de Varginha, Vérdi 
Melo falou da impor-
tância desta campa-
nha para Varginha e 
todo o Sul de Minas. 
“Se todos nós fizermos 
a nossa parte conse-
guiremos evitar uma 
epidemia da Dengue 
que se anuncia.  Em 
Va rg inha ,  onde  o 
LIRAa apontou risco 
médio de infestação 
do Aedes Aegypt i ,  
estamos em estado de 
alerta, e a exemplo 
dos outros anos, sere-
mos parceiros nesta 
luta”.

Também o prefeito 
Antônio Silva parabe-
nizou a EPTV pela ini-
ciativa responsabilida-
de  social, “através de 
uma campanha tão 
abrangente como esta 
que acontece em sua 
quarta edição, confir-
mando o sucesso. 

Vivemos um momento 
de alerta, e precisa-
mos conscientizar a 
todos da gravidade 
das doenças transmiti-
das pelo Aedes,  que 
podem matar  ou dei-
xar sequelas”, disse o 
prefeito.

 Em Varginha  a Pre-
feitura este já são 48 
casos suspeitos de 
Dengue, mas até o 
momento nenhum foi 
confirmado. A secreta-
ria de Saúde guarda o 
resultado dos matéri-
as encaminhados à 
Fundação Ezequiel 
Dias, em Belo Hori-
zonte.

Na cidade, a Secre-
taria de Saúde, por 
meio da Vigilância 
A m b i e n t a l ,  v e m 
desenvolvendo ações 
contínuas no combate 
ao Aedes. Os Mutirões 
da Limpeza aconte-
cem semanalmente 
nos bairros onde há 
maior incidência de 
focos do vetor. Esta 
semana, equipes esti-
veram no Sion, de 
onde, na primeira par-
te, foram retirados 12 
caminhões e quatro 

caminhonetes lotados 
de materiais inservíve-
is descartados pelos 
moradores, mais 62 
pneus. Na quarta-
feira, dai 30,  equipes 
retornarão no bairros 
para finalizar o servi-
ço.

Além disso, agen-
tes da Vigilância Ambi-
ental percorrem a cida-
de, recolhendo lixo 
depositado  ilegal-
mente  em diversos 
bairros. “Uma luta 
incessante”, segundo 
o coordenador da Vigi-
lância, José Donizeti. 
Ele conta que na sema-
na passada esteve no 
bairro Treviso, de onde 
retirou 05 caminhões 
de lixo. “Fizemos a lim-
peza e no outro dia já 
tinha mais outro tanto 
lixo no local”, lamenta. 
Outra ação é percorrer 
casa de acumuladores 
de onde chegam ser 
retirados toneladas de 
lixo, incluindo móveis 
e utensílios. Uma luta 
que não para e que 
para ser vitoriosa pre-
cisa da cooperação de 
todos.

5ª da Boa Música: reunião define 
segurança para Temporada 2019

O projeto 5ª da Boa 
Música retorna no pró-
ximo dia 07/02 na Esta-
ção Ferroviária de Var-
ginha com show da 
banda Sonnora. Para 
garantir a segurança 
dos frequentadores do 

projeto, que em 2019 
completa 10 anos, a 
equipe Fundação Cul-
tural reuniu-se nesta 
quinta-feira (24/01) 
com o comando da 
Guarda Civil Munici-
pal. Lindon Lopes, dire-

tor-superintendente 
da Fundação, foi acom-
panhado da produtora 
Ana Luiza Romanielo 
e do chefe de opera-
ções e controle técni-
co, Humberto Xavier. 
Pela Guarda Munici-

pal, participaram o dire-
tor Eduardo da Silva e 
o comandante Gerson 
Alves da Trindade.

Ficou definido a pre-
sença de quatro guar-
das durante todo o ano 
de 2019 e serão insta-
ladas câmeras de vide-
omonitoramento em 
toda a estação ferro-
viária.
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Guarda Civil de Varginha 
mais aparelhada com 
novos equipamentos

O Prefeito de Vargi-
nha, Antônio Silva, 
esteve na manhã des-
ta sexta-feira, 25, jun-
tamente com o Vice-
prefeito, Verdi Lúcio 
Melo, na Sede da Guar-
da Civil Municipal para 
realizarem a entrega 
d e  e q u i p a m e n t o s 
adquiridos através de 
Emenda Parlamentar 
apresentada no ano 
de 2018, pelo então 
Deputado Estadual Dil-
zon Melo, com contra-
partida do Município. 
Foram entregues 03 
Computadores com-
pletos, 03 Notebooks, 
03 HD`s externos, 02 
escadas, 01 aparelho 
telefônico sem fio, 45 
tonfas táticas militar e 

50 coletes balísticos.
Outros equipamen-

tos estão sendo adqui-
ridos pelo setor de 
Suprimentos do Muni-
cípio e tão logo sejam 
entregues também 
irão fazer parte do 
patrimônio da Institui-
ção.

O Diretor da GCMV, 
Eduardo da Silva, res-
saltou que esta aquisi-
ção é de grande impor-
tância, pois além de 
alguns serem equipa-
mentos de proteção 
individual, também 
destacasse a questão 
da modernização com 
a aquisição de equipa-
mentos eletrônicos de 
última geração.

Anuncie aqui
Lucratividade certa

99987-2718

André do Vôlei 
agora é Brasil

Conhecido em Var-
ginha como André do 
Vôlei. Ganhador de 
títulos e descobridor 
de talentos. Esse é o 
técnico que se dedica 
ao esporte no nosso 
município. Dedicação 
e conhecimento jun-
tos, deu no que deu. 
Ele irá integrar a equi-
pe técnica da seleção 
brasileira sub 18, «La-
boratório de Talen-
tos». Parabéns André, 
que esse seja o come-
ço de um futuro cheio 
de vitórias! 

Sabemos que tra-
balhar no esporte de 
uma forma geral não é 
fácil, ainda mais quan-
do o lado financeiro é 
limitado. Mas você é 
um vencedor e tem 
estrela. O reconheci-
mento tarda, mais não 
falha!

André recebeu convite da
se leção  b ras i l e i ra  e  i rá 
integrar ao comando da sub 18

Center
Shoes

Um novo conceito em calçados
Rua Alves e Silva, 99 - centro - Varginha
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Center 
Shoes

Economia
Bom atendimento

Qualidade
Conforto

Confiança

Venha nos fazer uma visita, teremos um grande prazer em lhe receber

Rua Alves e Silva, 99 - Centro - Varginha - Minas Gerais

Revitalização do Centro de Varginha

A Prefeitura de Var-
ginha  inicia na segun-
da-feira, dia 04, a pró-
xima etapa de obras 
de Revitalização no 
Centro da c idade. 
Segundo o secretário 
de  P lane jamen to , 
José Manoel Maga-
lhães Ferrei ra,  as 
obras serão realizadas  
na Rua Presidente 
Antônio Carlos, no  tre-
cho compreendido 
entre a Av. São José e  
Rua Deputado Ribeiro 
de Rezende, com tro-
ca de pisos, reforma 
das calçadas  e substi-
tuição do asfalto por 
piso Inter travado na 
pista que ficará tempo-
rariamente interditada.   
O projeto está estima-

do em R$ 1 milhão (fru-
to de emenda Parla-
mentar) mais R$146 
mil de contrapartida do 
município. 

 
Primeira Etapa

 Na primeira etapa 
foram trocados os 
pisos das calçadas 
das Ruas  Álvaro Cos-
ta, Deputado Ribeiro 
de Rezende, São Pau-
lo e Travessa Monse-
nhor Leônidas.  O obje-
tivo, segundo o secre-
tário, é tornar o Centro 
mais atraente aos 
olhos dos consumido-
res e visitantes que pro-
curam o comércio de 
Varginha para suas 
compras.

Segunda etapa da Revitalização do Centro 
começa na segunda-feira, dia 04

Obra da Praça Dom Pedro II 
deve ser concluída em abril

Está prevista para o 
início de abril a conclu-
são da obra de revitali-
zação da Praça Dom 
Pedro II, carinhosa-
m e n t e  c o n h e c i d a 
como Jardim do Sapo. 
O conjunto paisagísti-
co é tombado como 
patrimônio cultural de 
Varginha desde 2000.

De  aco rdo  com 
José Roberto Bueno 
Pelloso, diretor do 
D e p a r t a m e n t o  d e 
Engenharia da Secre-
taria de Obras e Servi-
ços Urbanos, 70% da 
obra está concluída, 
sendo que toda a pavi-

mentação foi refeita 
em pedra São Thomé 
e alguns canteiros 
foram elevados para 
preservar as raízes 
das árvores centenári-
as. Todos os bancos 
estão sendo restaura-
dos e o coreto recebe-
rá novos ladrilhos, pin-
tura e revestimento. O 
projeto de paisagismo 
e iluminação também 
já está sendo imple-
mentado para garantir 
a beleza e a seguran-
ça do local.

O projeto é da arqui-
teta Danielle de Souza 
Guimarães.

Theatro Capitólio receberá melhorias

Na manhã desta ter-
ça-feira (29/01), o dire-
tor-superintendente 
da Fundação Cultural 
de Varginha, Lindon 
Lopes, fez uma visita 
ao Theatro Municipal 
Capitólio junto com a 
arquiteta, Danielle Gui-
marães, e o chefe de 
Operações e Controle 
Técnico, Humberto 
Xavier. A equipe foi 
recebida pelos servi-
dores do Theatro, Ales-
sandro Di Carli e Valdi-
ney Moura.

O superintendente 
averiguou e planejou 
medidas que precisam 
ser tomadas em cará-
ter de urgência no 1º 
semestre deste ano. 

S e g u n d o  L i n d o n 
Lopes, “está prevista a 
compra de equipa-
mentos como caixas 
amplificadas, mesa de 
som, microfones com 
fio e sem fio e data 
show. Será feita ainda 
a troca dos pisos em 
taco, com raspagem, 
calefação e enverniza-
ção, a revitalização 
dos ladrilhos do hall e 
do foyer, além do con-
serto e ajuste das cade-
iras da plateia”.

Para as contrata-
ções, serão usados os 
recursos provenientes 
do FUMPAC (ICMS 
Cultural).
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