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Como ficarmos calado?
Assim, também inicio este ‘Bom Dia,

Leitor’ para dizer do esforço e da dedica-
ção por mim empreendidos para levar até
vocês, Leitores, o jornal impresso  MINAS
DO SUL e o www.minasdosul.com.br
(online). Sou muito grato a todos que me
concederam o seu apoio para atingir a
marca de 27 anos do MINAS DO SUL
agora em setembro próximo.

 Espero, ainda, contar com o apoio de
todos que sempre apreciaram as páginas
do MINAS DO SUL para mais alguns
anos caminharmos juntos com o MINAS
DO SUL impresso e online.

Mas, e mais agora, face aos tempos
modernos, urge dar inicio a uma rede de
comunicação - Rede MINAS DO SUL
de TVs,  com Aplicativos próprios - via
Internet / Celular, Smartphone e Tablet,
Smart TV e Computador, e também via
YouTube e Facebook.

A Rede MINAS DO SUL de TVs ini-
cia com 11 canais de TV.

Além da TV MINAS DO SUL para
todo o Sul de Minas e o Estado de Mi-
nas, está com a TV GRAVA para todo o
Brasil. São 10 canais exclusivos para 10
cidades do Sul de Minas, e mais a Capital
de Minas - TV BELO HORIZONTE.

 São elas: TV MINAS DO SUL, TV
VARGINHA, TV GRAVA/Alfenas, TV
TRÊS PONTAS, TV ELÓI MENDES,
TV PARAGUASSU, TV MACHADO,
TV AREADO, TV CAMPOS GERAIS,
TV DORENSE/Boa Esperança/Ilicínea.

Esta ‘façanha’ devo  muito ao meu par-
ceiro e amigo Elton Reis - leia-se
GRAVAMUSIC DO BRASIL e Programa
VIOLA DO BRASIL,  quem meus Leito-
res do MINAS DO SUL passarão a co-
nhecer e conviver.

Em setembro próximo, só com o jornal
impresso MINAS DO SUL completare-
mos 27 anos no jornalismo e 10 anos com
o site www.minasdosul.com.br.

Antes, iniciamos
em 1977 com o jor-
nal impresso A GA-
ZETA de Lavras,
passando pela FO-
LHA de Varginha e
pela GAZETA de
Varginha.

Rede de TVs

A TV DOS SULMINEIROS
www.tvminasdosul.com.br

* No Celular  * No Smartphone
* No Tablet  * Pela Smart TV

* No Computador
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BRASÍLIA - A reforma Política prevê
Fundo Eleitoral de R$ 3 bilhões. Congres-
so prevê votar novo texto da Lei até se-
tembro. O então Presidente da República
em Exercício, o deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ) iniciou com o presidente do Se-
nado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), uma
ofensiva para aprovar até setembro a Re-
forma Política e a criação de um Fundo
Eleitoral de cerca de R$ 3 bilhões para
2018. A pressa é para que as novas regras
possam valer para as eleições de 2018, já
que para tal as mudanças precisam ser fei-
tas, no mínimo, um ano antes das eleições,
marcadas para outubro de 2018.

O texto em negociação por Maia e
Eunício prevê a adoção em 2018 do siste-
ma eleitoral Majoritário, apelidado de
“Distritão”, pelo qual os deputados e vere-
adores mais votados são os eleitos, inde-
pendentemente da votação obtida por seu
Partido ou seus correligionários.

Hoje, no Brasil se adota o sistema Pro-
porcional no qual as vagas do Parlamento
são distribuídas proporcionalmente à vo-
tação obtida por cada Partido, e só depois
essas vagas são ocupadas pelo mais vota-
dos daquela Legenda.

Na encontro, Rodrigo Maia disse que
haverá um texto de transição para definir
as regras das eleições de 2018 e outro tex-
to definitivo para 2022 e os anos seguin-
tes. Ou seja, o “Distritão” seria utilizado
apenas no ano que vem, e depois seria tro-
cado por outro sistema. Já Eunício defen-
deu abertamente a adoção do “Distritão”,
modelo que também é o mais aceito na Câ-
mara dos Deputados.

DE OLHO EM VALOR MAIOR
Nos bastidores, os parlamentares que-

rem correr com a votação por causa do
Fundo Eleitoral a ser criado que será a for-
ma de financiar as campanhas depois da
proibição das doações de Empresas. Segun-
do deputados, a ideia é que o Fundo Elei-
toral tenha um valor equivalente à metade
do gasto das últimas eleições, o que daria
entre R$ 3 bilhões a R$ 3,5 bilhões. Mas
há Partidos que pressionam por um valor
maior, de R$ 4 bilhões.

Maia iniciou as negociações. Ele se reu-
niu, na residência oficial da Câmara, com
líderes de Partidos aliados e da oposição
para tratar do assunto.

Na Câmara, a meta é aprovar a propos-
ta até o recesso, que se inicia dia 17 de ju-
lho, para que possa ir ao Senado a tempo
de ser votado até o fim de setembro.

Zacarias Piva representa Presidentes
de todas as Câmaras de Minas Gerais
em Encontro Mineiro de Vereadores

Zacarias Piva representa Presidentes
de todas as Câmaras de Minas Gerais
em Encontro Mineiro de Vereadores
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Foi em clima de festa que a Prefeitura
de Varginha - Secretaria Municipal de Edu-
cação entregou na quarta-feira, 21, as obras
de revitalização e reforma da Escola Mu-
nicipal Cláudio Figueiredo Nogueira. Pre-
sente na solenidade, o prefeito Antônio
Silva falou da satisfação de ver mais uma
obra concluída. "O que vemos aqui é o re-
sultado da dedicação de uma equipe com-
prometida com a qualidade de vida de nos-
sos alunos”, disse o Prefeito, se referindo
a equipe da Secretaria de Educação e ao
agricultor Guido Reghim, Presidente da
Unipecafem, parceiro da Seduc.

Antônio Silva mais uma vez reafirmou
o compromisso de sua Administração de
proporcionar as pessoas do campo as mes-
mas oportunidades oferecidas as pessoas
que moram na Cidade. E a de atingir a meta
ambiciosa de transformar a Educação de
Varginha referência para Minas e para o
Brasil. “Para isso dependemos fundamen-
talmente do comprometimento de nossos
educadores em formar as nossas crianças,

Prefeitura de Varginha entrega obras
de revitalização da Escola Municipal

Cláudio Figueiredo Nogueira

que serão os cidadãos de amanhã e que re-
construirão esse Brasil degradado pela fal-
ta de espírito público e patriotismo.

Criada em 1936 com o nome de Escola
Municipal Pedra Negra, na Fazenda Pedra
Negra, em 1976 passou a denominar-se
Escola Municipal João Urbano de
Figueiredo Filho. A partir de 1991 iniciou
gradualmente o atendimento das séries fi-
nais do ensino fundamental – antigas 5ª a
8ª séries. Em 2004, após um processo de
nucleação das escolas próximas, foi
construída uma nova sede para a Escola
João Urbano, na Fazenda Remanso, sendo
que, após consulta à comunidade, passou
a denominar-se Escola Municipal Cláudio
Figueiredo Nogueira.

Em 2017 foi nucleada, recebendo alu-
nos oriundos da E. M. Pedro Reghin e da
E.M. Mascatinho. Atualmente atende a
uma demanda de aproximadamente 150
alunos da educação infantil ao 5º ano em
período integral, por meio do projeto Cam-
po Integral.

UMA TV DIFERENTE PARA VOCÊ UMA TV DIFERENTE PARA VOCÊ
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A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Varginha enviou
aos veículos de Comunicação a seguinte Carta:

“Caros senhores,
Conforme amplamente divulgado em todas as mídias da

cidade (rádios, TVs, jornais, facebook, blogs, sites, inclusive
da Prefeitura de Varginha), o Lixão, localizado no bairro
Corcetti terá suas atividades encerradas no dia 30 de junho
de 2017.

No dia 1º de julho começará a funcionar o Aterro Sanitário
da cidade, localizado na estrada rural que liga Varginha a
Carmo da Cachoeira.

Lembramos que para o Aterro Sanitário serão destinados
unicamente os lixos domésticos.

Se a sua empresa utiliza o lixão para o descarte de resíduos
de outra natureza, a partir de agora terá de ser adotada a
destinação correta.

Para mais informações e auxílio sobre como proceder, pro-
cure a Secretaria do Meio Ambiente (SEMEA), localizada na
Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro (Prefeitura do
Centro), e aproveite a oportunidade para cadastrar sua em-
presa e os veículos utilizados no descarte”.

Carta aos Usuários do Lixão
de Varginha

O vereador Cláudio Abreu (PTB) apresentou uma
indicação na Câmara Municipal de Varginha solicitan-
do que seja promovida uma campanha de conscien-
tização da segurança no Trânsito. O pedido foi encami-
nhado ao Prefeito e ao Departamento Municipal de
Transporte e Trânsito – Demutran.

O vereador apresentou dados que indicam as princi-
pais causas dos acidentes no trânsito: cansaço, falta de
utilização do cinto de segurança, digitar mensagens e
dirigir em alta velocidade. Dados que são preocupantes
devido o aumento dos acidentes, tanto nas rodovias,
quanto nas cidades. “Só poderemos cumprir com a nos-
sa missão se formos parceiros para um mundo seguro e
se tivermos uma cultura corporativa focada em seguran-
ça, por isso tenho a certeza de que não adianta apenas
falarmos, se não praticarmos, e isso se faz começando
em nossa cidade”, ressaltou o vereador.

Cláudio Abreu também informou que a Constituição
Federal afirma que é competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estabele-
cer e implantar políticas para a segurança no trânsito.

O vereador Dr. Alencar Faleiros (PSDB) apresen-
tou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha
solicitando ao Executivo que realize uma operação tapa
buracos e serviços de capina e limpeza na Rua Abrahão
Cainelli, no bairro da Vargem. A solicitação do vereador
tem o objetivo de atender as reivindicações dos muní-
cipes, que utilizam a via e que têm reclamado da falta de
manutenção.

Dr Alencar pediu que a Administração Municipal in-
clua os serviços solicitados em sua programação visan-
do o bem-estar e saúde dos moradores do local. “O mato
alto e o acúmulo de lixo faz com que animais peçonhen-
tos proliferem e a vegetação elevada contribui para a
ocorrência de acidentes de trânsito e para a prática de
atos ilícitos. Os danos na pavimentação asfáltica ele-
vam ainda mais o risco de acidentes, além de acarretar o
surgimento de danos nos veículos e nas residências do
entorno”, disse o vereador, reforçando a importância do
pedido.

O vereador Joãozinho
Enfermeiro (PSC) apre-
sentou uma indicação na
Câmara Municipal de
Varginha destinada ao Pre-
feito, à Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos e ao
Departamento de Transpor-
te e Trânsito para que se-
jam realizadas melhorias
na sinalização horizontal e
vertical do bairro Carvalhos, assim
como, colocação de lixeiras em toda
sua extensão.

Atendendo as reivindicações dos
munícipes que residem no bairro, o
vereador informou que a sinalização
adequada ajudará na organização do
trânsito e a diminuir a ocorrência de
acidentes, aumentando a segurança
dos pedestres e condutores de veí-
culos. “Com a colocação dessas pla-
cas de sinalização de velocidade
máxima permitida vai ajudar a
conscientizar os motoristas para que
não desrespeitem a legislação de
trânsito e vai evitar que trafeguem

em alta velocidade pelo bairro”, dis-
se o vereador.

Sobre a instalação de lixeiras,
Joãozinho Enfermeiro ressaltou que
o serviço contribuirá com o descarte
correto dos resíduos, evitando o
acúmulo e sujeira nos passeios e fa-
cilitando o trabalho da coleta de lixo.
“É importante lembrar que acúmulo
de lixo nas vias públicas e nos terre-
nos baldios contribui para a prolife-
ração de animais peçonhentos, além
de serem possíveis focos do mosqui-
to Aedes Aegypti”, finalizou, solici-
tando o apoio da Administração Mu-
nicipal.

O vereador Marquinho da Cooperativa (PRB) apre-
sentou uma indicação na Câmara de Varginha solicitando
ao Prefeito e ao Secretário de Saúde que ampliem o nú-
mero de senhas oferecidas para o atendimento pediátrico
na Policlínica do Caic I, no bairro Imaculada.

Ele informou que foi procurado por mães, diversas ve-
zes, relatando que precisam chegar cedo à Policlínica Caic
para receber uma das nove senhas que são distribuídas.

De acordo com Marquinho, o número reduzido de va-
gas disponíveis prejudica o acesso ao atendimento, prin-
cipalmente no inverno, quando as crianças precisam de
cuidados médicos com urgência. “Fui informando que não
tem possibilidade de ter mais médicos pediatras para aten-
dimento. Então, dessa forma, pedi que aumentem o nú-
mero de senhas oferecidas, porque somente as nove que
tem hoje em dia não atende à demanda daquela região
que abrange muitos bairros. As mães estão chegando cedo
para pegar as senhas e não conseguem, e acaba que as
crianças estão ficando sem atendimento. Isso não pode
continuar dessa maneira”, disse o vereador.

O vereador Carlúcio Mecânico (SD) apresentou uma
indicação na Câmara Municipal de Varginha, solicitan-
do ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Ser-
viços Urbanos a manutenção das ruas do bairro Sion.
Carlúcio foi procurado pelos moradores do local, que
informaram a necessidade de uma operação tapa bura-
cos, do desentupimento de bueiros e colocação de grade
de proteção, limpeza e capina das ruas, assim como a
instalação de um redutor de velocidade nas proximida-
des da Rua Maria, onde há um movimento intenso de
crianças. “É preciso realizar a manutenção urgente nes-
sa rua. Os moradores de lá e as pessoas que passam pelo
local merecem essa atenção do Poder público”, disse
Carlúcio.

O vereador também solicitou que sejam tomadas pro-
vidências para a construção de calçada e limpeza da Rua
Antônio Plácido de Barros, também no Sion.

Por tratar-se de medidas simples, Carlúcio disse que
conta com o apoio da Administração Municipal para
atender ao pedido da população da forma mais breve
possível.

O vereador Carlos Costa (PMDB) apresentou uma
indicação na Câmara Municipal de Varginha solicitando
ao Executivo que realize diversas melhorias no bairro
Centenário.

Segundo o vereador, as solicitações fazem parte de
demandas apresentadas pelos próprios moradores. “Eu
fui procurado por moradores da Rua Antônio Assad Esper,
no cruzamento com a Rua Agenor Prado, informando do
perigo de um buraco existente no local. De acordo com
eles, os veículos para não caírem no referido buraco es-
tão parando na contramão de trânsito, o que pode causar
sérios acidentes, e informando também que este buraco
existe há quase um ano, e ao chegar ao local para verifi-
car o nome das ruas, eu reparei que as placas indicativas
dos nomes de ruas estão totalmente ilegíveis, o que é
uma vergonha.”, disse Carlos Costa.

O vereador solicitou também melhorias para a Policlí-
nica que, em função do mato que invadiu a calçada, obri-
ga os moradores a andarem pela rua, além da quantidade
enorme de animais peçonhentos e o possível aparecimento
do mosquito Aedes Aegypti devido ao acúmulo de restos
de materiais no terreno do prédio da Policlínica.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel)
informa que começou no dia 17 o Campeonato de Fute-
bol Municipal, o “Bairrão – Buzucão/2017”, que nesse
ano reúne 20 equipes de diversas regiões de Varginha, o
que promove uma integração dos bairros. O secretário
municipal de Esporte e Lazer, Henrique Lemes, ressalta
que “trata-se de um campeonato tradicional do Municí-
pio, sendo muito disputado e que vários jogadores são
revelados para o Campeonato Amador, que é o principal
da cidade e que a Semel não mediu esforços para que a
competição obtenha total êxito”.

Os primeiros jogos foram disputados no sábado, 17 e
no domingo, 18. Próximas partidas serão disputadas
neste sábado 24 e domingo 25.

Homenagem - A Semel, a partir desse ano vai home-
nagear atletas famosos ou que se dedicaram ao esporte
varginhense. “No caso do Bairrão, a homenagem vai para
o Buzuca, famoso jogador que atuou no Flamengo de
Varginha, tendo sido, inclusive, técnico da equipe; atuou
também no Rodoviário; é um desportista nato, ex-funci-
onário da Semel, aposentado e que ficou muito satisfei-
to com esse reconhecimento do município por toda a
dedicação ao futebol local”, enfatiza o secretário
Henrique Lemes.

Começa o Bairrão
– Buzucão/2017 –
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Na segunda-feira, 19, a Prefeitura de
Varginha, em parceria com a empresa Myr
Projetos Sustentáveis, de Belo Horizonte,
apresentou à população o Diagnóstico que
irá subsidiar o novo Plano Diretor da cida-
de, abordando a situação atual de temas es-
senciais para o desenvolvimento do Muni-
cípio, como Meio Ambiente, Saúde, Edu-
cação, Esporte, Lazer, Assistência Social,
Transporte, Logística Urbana, Energia Elé-
trica, Telecomunicações, Economia, Cul-
tura, Café, Turismo, Habitação e Planeja-
mento Territorial.

O Diagnóstico é o resultado de pesqui-
sas desenvolvidas junto aos acervos dis-
poníveis da Administração, e da sistemati-
zação de informações extraídas por meio
de metodologias participativas denomina-
das Leituras Técnicas e Leituras Comuni-
tárias, realizadas neste semestre com dife-
rentes públicos e em diversos locais de
Varginha.

A apresentação foi realizada pelos téc-
nicos da Myr Projetos Sustentáveis, Marina
Guimarães e João Porto. As informações
estarão disponíveis ao púbico no
www.planodiretordevarginha.com.br. ou
pelo e-mail  planodiretor@varginha.gov.br,
com a equipe técnica responsável pelo Pla-
no.

Presente na Audiência Pública, o vice-
prefeito Vérdi Melo, coordenador Geral da
Comissão de Revisão do Plano Diretor,
destacou a importância da Audiência, “uma

Prefeitura de Varginha apresenta Diagnóstico do Plano Diretor

reunião bastante proveitosa, onde os repre-
sentantes da Myr, de forma simples e di-
dática, resumiram o Diagnóstico de manei-
ra convincente. Uma oportunidade em que
foram colhidas sugestões do público pre-
sente, que agora serão trabalhadas pela Co-
missão”.

Além, de Vérdi, participaram da audi-
ência os secretários de Governo, Carlos
Honório Ottoni Junior; de Meio Ambien-
te, Joadylson Ferreira; de Indústria, Pedro
Gazzola; de Saúde, Mário Terra; e de Pla-
nejamento, José Manoel Magalhães
Ferreira, juntamente com os vereadores
Josué Campos Narciso (Zué dos Esporte),
Anderson Firmino (Buiú dos Ônibus), Ca-
los Lúcio Ferreira (Carlúcio), Celso Ávila
Prado (Delegado Celso Ávila), Eduardo
Benedito Ottoni Filho (Dudu Ottoni) e José
Alencar Faleiros.

Iniciado no final do ano passado o pro-
cesso de revisão do Plano Diretor foi uma
iniciativa da Prefeitura de Varginha em
sintonia com as diretrizes do Estatuto da
Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), que
institui a importância e a obrigatoriedade
da elaboração e atualização do Plano Di-
retor Participativo para todas as cidades
brasileiras com mais de 20 mil habitantes.
A partir desse contexto, o Plano torna-se a
Lei Municipal criada para organizar o cres-
cimento do Município e planejar o futuro
da cidade de Varginha, tanto para as áreas
urbanas como para as áreas rurais.

Realizada de forma técnica, dinâmica
e democrática, a parceria entre a Adminis-
tração Municipal e a Myr Projetos Susten-
táveis tem como objetivo identificar as
principais vocações do Município de
Varginha frente aos acontecimentos recen-
tes; pontuar os desafios existentes diante
do cenário atual, sejam eles sociais, eco-
nômicos ou urbanísticos, e propor ações
estratégicas de curto, médio e longo pra-
zo, considerando as insuficiências e
potencialidades locais.

Segundo Marina Paes de Barros, soci-
óloga e demógrafa que compõe a equipe
de Belo Horizonte, "Políticas complemen-
tares como a fiscalização efetiva, a educa-
ção ambiental, patrimonial, dentre outras,
devem ser consideradas como articulações
constantes. Só assim se tornará viável o
pleno estabelecimento das diretrizes a se-
rem estabelecidas pelo Plano Diretor".

Além de revisar a última versão do do-
cumento existente, a equipe de elaboração
do Plano Diretor deverá propor adequações
às leis que o acompanham como a Lei de
Perímetro Urbano; a Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo; a Lei de Parcelamento do
Solo; o Código de Obras; o Código de Pos-
turas; o Código de Meio Ambiente e o Pla-
no de Mobilidade.

Para o Secretário Municipal de Plane-
jamento, José Manoel Magalhães Ferreira,
"é fundamental atualizar e disseminar as
informações sobre a realidade do Municí-

pio para que todo o planejamento possa ser
feito de acordo com as prioridades e ne-
cessidades da população. Nessa perspecti-
va, a atualização do amparo legal é essen-
cial".

Com a finalização do Diagnóstico, a
equipe responsável pelo Plano Diretor pas-
sa a ter o subsídio suficiente para a cons-
trução do novo documento, assim como
definir as adequações legais necessárias a
serem propostas às normativas Municipais
vigentes.

Atividades Internas
sobre o Plano Diretor
Passada a apresentação do Diagnósti-

co do Plano Diretor ao público presente no
Teatro Capitólio, tiveram início na sede do
Propac II, na terça-feira, 20, as atividades
internas  com os Secretários Municipais.

20/06 (Terça-feira)
Tema: Mobilidade e Planejamento

Territorial - Públicos/Secretarias:  Plane-
jamento, Obras, Meio Ambiente, Fazenda,
Indústria.

21/06 (Quarta-feira)
Tema: Meio Ambiente - Públicos/Se-

cretarias: Agricultura, Planejamento,
Obras.

Tema: Atividades Econômicas - Públi-
cos/Secretarias: Planejamento, Fazenda,
Indústria, Turismo, Fundação Cultural.

22/06 (Quinta-feira)
Tema: Políticas Públicas - Públicos/

Secretarias: Educação, Saúde, Assistência,
Segurança, Fundação Cultural.
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Associados ao SindCont e seus funcionários possuem 30% de des-
conto nos cursos do Nerip. Interessados devem entrar em contato com
o SindCont para solicitar a Declaração de Vínculo: (35) 3221-1131.

NEFIP – NÚCLEO EMPRESARIAL DE FINANÇAS E PESQUI-
SA - TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM ÊN-
FASE EM COBRANÇA POR TELEFONE

OBJETIVO
Capacitar os participantes com técnicas de abordagens e negocia-

ção, visando o desenvolvimento de habilidades de comunicação e abor-
dagens essenciais aos profissionais que realizam cobrança por telefo-
ne.

Contamos com sua inestimável presença!
Dias 8 e 9/08/2017 das 19h00 às 22h30
Local:  Av. Princesa do Sul, 200 – 3º andar - Jd. Andere  -  Varginha

- MG
Mais informações: (35) 3015-1004 ou por e-mail:

comercial@nefip.com.br
Ou ainda pelo whatsapp: (35) 98701-7585
PÚBLICO ALVO
Profissionais da área de contas a receber, crédito, tesouraria,

controladoria, cobrança, profissionais liberais e consultores que dese-
jam aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto.

INCLUSO
Certificado
Material Customizado
Coffee Break
Assistência NEFIP (Instrutor disponível 30 dias após o término do

treinamento para responder dúvidas via Skype, E-mail e Whatsapp).
PROGRAMA DO TREINAMENTO

1 - A importância da recuperação da inadimplência para a saúde finan-
ceira da organização
2 - A influência do código de defesa do consumidor
3 - Juros e multas de mora
4 - Processo de cobrança
- títulos e documentos
5 - Formas de recebimento
- carteira, banco
6 - Protesto
- prazo, processo bancário, processo manual, na praça, fora da praça e
prescrição dos documentos
7 - Estratégias de contato
- telefone, e-mail, carta, pessoalmente
8 - Perfil dos inadimplentes
9 - A cobrança por telefone inserida nas normas e procedimentos
10 - A importância do contato telefônico e o telemarketing de cobrança
11- O processo de recuperação por telefone e as demais técnicas de
cobrança
12 - Perfil das competências dos profissionais e diferenças entre o con-
tato ativo e receptivo
13 - Garantias
- definição, modalidades de garantias, formalização
14 - Empresas de cobrança
- como escolher, acompanhamento, sinais de alerta, melhoria de de-
sempenho
15 - Cobrança judicial
- avaliação do momento e custo, interno x externo
16 - Análise do desempenho do departamento
- performance, projeções

Cursos NEFIP - TÉCNICAS DE
REDUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

Varginha 8 e 9 de Agosto

wwwwwwwwwwwwwww.janilton.com.br.janilton.com.br.janilton.com.br.janilton.com.br.janilton.com.br
(35)
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A Escola Municipal José Camilo Tavares promo-
veu no dia 14, quarta-feira, um encontro com o presi-
dente do Centro de Comércio do Café do Estado de
Minas Gerais - CCCMG, Archimedes Coli Neto, que
falou aos presentes sobre a importância do café para a
nossa região e a posição privilegiada que Varginha
ocupa como a principal comercializadora de café no
Brasil.

Na oportunidade, foi promovida uma homenagem
à aluna do 5º ano, Giovana de Paula Mendes, que ven-
ceu o concurso de slogan do Café com Tudo/2017. O
slogan de Giovana foi: “Café, o ouro da terra colhido

E.M. José Camilo Tavares faz
evento de valorização ao café

no pé”, e a diretora Neusa Aparecida Rosa fez o con-
vite para todos os alunos participarem do próximo con-
curso, que acontecerá o ano que vem.

O evento também contou com a participação mu-
sical e cultural das crianças do Centro de Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescente - CDCA, ideali-
zada pelo Mestre Claudião, e com a apresentação de
alunos da E.M. José Camilo Tavares, que falaram so-
bre as fases do café, do plantio à colheita.

Segundo Archimedes Coli Neto, o projeto Café
com Tudo deste ano foi um sucesso e projeta cada vez
mais nossa cidade no cenário nacional cafeeiro. Agenda de Julho - IPECONT

Conheça a agenda de treinamento do IPECONT no mês Julho.
Associados ao SINDCONT possuem 20% de desconto nos cur-
sos rápidos e 30% de desconto nas mensalidades da pós-gradua-
ção.
AGENDA
* Líder Coach - 01/07/2017 (Varginha);
* Formação do Preço no processo de Compra e Venda - 01/07/2017
(Varginha);
* Aplicação das Normas Internacionais da Contabilidade - 06/07/2017
(Varginha);
* Formação de Analista Fiscal e Tributário - 12, 19 e 26/07 (Varginha);
* Intensivo de Departamento Pessoal - 14/07/2017 (Varginha);
* Palestra: Cruzamentos Fiscais e as Obrigações Acessórias para 2018
– 19/07/2017 (Passos);
* Excelência no Atendimento ao Cliente - 21/07/2017 (Varginha);
* IV Congresso de Contabilidade do Sul de Minas - 27 e 28/07/2017
(Varginha)
 Para inscrições, ligue: (35)3212-6392 ou (35)99257-0600, ou solicite
por e-mail: cursos@ipecont.com.br

O vereador Delegado Celso Ávila (PSB)
apresentou uma indicação na Câmara Munici-
pal de Varginha solicitando que seja criado no
Município um Fundo Municipal de Seguran-
ça Pública. Segundo o vereador, o Fundo pode
ser formado por recursos aprovados em lei e
constantes da Lei Orçamentária, valores arre-
cadados com multas de trânsito, auxílios e sub-
venções provenientes de órgãos públicos fe-
derais, estaduais ou municipais e de entidades
privadas, convênios ou termos de cooperação
firmados entre o Município e o Poder público
Federal ou Estadual, ou ainda celebrados com
entidades privadas, nacionais ou internacio-
nais, sob a forma de doação, financiamentos
obtidos com instituições bancárias oficiais ou
privadas, doações de pessoas físicas ou jurídi-
cas efetuadas via depósitos bancários feitos di-
retamente em conta do Fundo Municipal de
Segurança Pública, e rendimentos e juros pro-
venientes de suas aplicações financeiras.

O vereador informou que o dinheiro do Fun-

do Municipal de Se-
gurança Pública será
destinado a progra-
mas e projetos de
combate à violência
na cidade. “O objeti-
vo da criação do Fun-
do Municipal de Se-
gurança Pública é
proporcionar amparo
financeiro a progra-
mas, projetos, convê-
nios, termos de coo-
peração, contratos e
ações de segurança
pública e de combate
à violência em Varginha. Pode prever investimentos a serem voltados à
implementação das políticas públicas de prevenção à violência no
âmbito Municipal ou utilizados em tecnologias, como câmeras, siste-
mas de detecção de tiros, equipamentos, viaturas, melhoria da
infraestrutura e cursos que possam aprimorar os serviços prestados
pela Guarda Civil Municipal”, certificou o vereador.
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O Parlamento Jovem de Minas 2017
(PJ Minas) entra em nova fase a partir des-
te sábado (24/6/17) com a realização, em
todo o Estado, da etapa Regional. O proje-
to de formação política e cidadã de estu-
dantes dos ensinos médio e superior é or-
ganizado pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) e pela PUC Minas,
em parceria com câmaras municipais mi-
neiras.

A edição deste ano do PJ Minas conta
com 65 municípios, divididos em 12 polos
regionais, e tem como tema “Educação
Política nas Escolas”. Na etapa Regional,
os estudantes vão consolidar os documen-
tos com as propostas de cada polo que se-
rão debatidos na plenária Estadual, que
acontece na sede do Parlamento mineiro
em setembro.

A etapa Regional tem início com o en-
cerramento das plenárias municipais, no dia
23/6, em que os estudantes se reuniram nas
câmaras municipais, escolheram propostas
sobre o assunto deste ano e também apre-
sentaram sugestões de temas para o PJ
Minas de 2018.

Assim, com o fim da etapa municipal,
cada câmara encaminha as propostas
priorizadas para as coordenações dos polos,
que têm até o dia 27/6 para montar o Do-
cumento de Propostas para a Plenária Re-
gional, bem como agrupar os temas suge-
ridos pelos municípios para a edição de
2018. Esse documento é então encaminha-
do aos municípios.

No período de 28/6 a 14/7, por meio da
realização de oficinas, os estudantes de

Parlamento Jovem se
prepara para a etapa Regional
Estudantes de 65 municípios,

divididos em 12 polos regionais,
discutem propostas sobre

Educação Política nas Escolas.

cada município estudam o documento de
propostas que serão discutidas e votadas
na plenária Regional. Eles também avali-
am os temas sugeridos, em cada municí-
pio, para a edição do próximo ano.

As plenárias regionais serão realizadas
de 1° a 23/8. Reunidos em grupos de tra-
balho e na plenária, os estudantes de cada
município se encontram no polo Regional
para debater, votar e priorizar as propostas
para a etapa Estadual. Eles também elegem
os representantes que participarão dessa
fase.

Etapa estadual - Está marcada para se-
tembro. Nessa etapa final são votadas pro-
postas que compõem um documento a ser
repassado à Comissão de Participação Po-
pular, que, por sua vez, dá encaminhamento
formal às deliberações dos estudantes.

As sugestões podem dar origem a pro-
jetos de Lei ou propostas de ação legislativa
para cobrar providências para os proble-
mas discutidos ao longo do Parlamento
Jovem.

História - As seis primeiras edições do
projeto foram sediadas em Belo Horizon-
te, envolvendo só estudantes dos ensinos
médio e superior da Capital. Em 2010, o
programa foi estadualizado. Já em 2014,
foi mais uma vez ampliado, com a inclu-
são de uma etapa Regional, que possibilita
a participação de mais municípios.

Arquivo ALMG - Foto: Willian Dias

Governo planeja parceria com a inicia-
tiva privada nas instâncias hidrominerais
de Caxambu, Cambuquira e Lambari.

A intenção da Companhia de Desenvol-
vimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig) de estabelecer uma parceria
público-privada (PPP) para a exploração
das águas minerais de Caxambu, Cambu-
quira e Lambari, no Sul de Minas, tem ge-
rado polêmica entre os moradores dos
municípios afetados.

De um lado, ambientalistas e represen-
tantes da sociedade civil temem a ação pre-
datória de empresas interessadas somente
no lucro. O governo, por sua vez, alega que
a contratação de um sócio privado é essen-
cial para viabilizar o negócio.

O assunto pau-
tou audiência públi-
ca promovida pela
Comissão de Desen-
volvimento Econô-
mico na terça-feira
(13/6/17), a pedido
do deputado Anto-
nio Carlos Arantes

Comissão questiona PPP para
exploração de águas do Sul de Minas

(PSDB). A importância da discussão pode
ser medida pela presença de todos os vere-
adores de Caxambu na reunião, que tam-
bém foram acompanhados por representan-
tes das demais câmaras municipais.

A principal preocupação da população
é de que seja seguido o modelo de explo-
ração comercial de São Lourenço. Entida-
des conservacionistas alegam que a
superexploração dos aquíferos por parte da
Nestlé, que assumiu as atividades em 1994,
teria secado algumas fontes e provocado
outros prejuízos ambientais.

Os deputados Antonio Carlos Arantes
e Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) comparti-
lham essa preocupação. “A proposta do
governo é indecente. O governador quer
passar para a iniciativa privada toda essa
riqueza”, salientou Arantes.

Dalmo sugeriu
inclusive a suspen-
são do edital de lici-
tação, para que o
Executivo possa ex-
plicar todas dúvidas
geradas pela minuta

(proposta) de contrato divulgada pela
Codemig, que pretende estabelecer uma
PPP por 15 anos, prorrogavel por igual pe-
ríodo.

Ao abordarem a necessidade de uma
gestão eficiente dos recursos hídricos, os
deputados Roberto Andrade (PSB), Coro-
nel Piccinini (PSB), Braulio Braz (PTB) e
Duarte Bechir (PSD) destacaram a quali-
dade diferenciada das águas da região e o
seu potencial para alavancar o desenvolvi-
mento dos municípios.

Denise Brum (à esquerda), da Codemig, negou
qualquer comparação com a situação de São

Lourenço - Foto: Sarah Torres

A Cemig está instalando 1.900
religadores trifásicos na rede de distribui-
ção que atende 8,2 milhões de clientes em
Minas Gerais. Mais de R$ 80 milhões es-
tão sendo  investidos na compra desses
equipamentos, que devem melhorar a qua-
lidade do fornecimento de energia para to-
das as regiões do estado. Além disso, os
novos aparelhos  devem diminuir os cus-
tos com deslocamentos das equipes durante
os serviços de manutenção. Na região Sul
do Estado, estão sendo investidos aproxi-
madamente R$ 9 milhões na instalação de
205 religadores.

De acordo com o gerente de Automação
e Planejamento da Operação da Distribui-
ção da Cemig, Marcos Arruda, o grande
benefício da instalação desse equipamen-
to é o aumento da flexibilidade operativa,
o que proporciona redução do número de
clientes atingidos nas interrupções e tam-
bém redução do tempo médio de duração
das interrupções.

“Com esses novos equipamentos, es-
peramos uma melhoria nos indicadores que
medem a qualidade do fornecimento de
energia, com redução no tempo e na quan-
tidade das interrupções para os clientes da
Cemig. Esperamos, ainda, redução no nú-

Automação do sistema elétrico
da Cemig vai agilizar

restabelecimentos emergenciais
Empresa adquiriu mais de R$ 80 milhões em equipamentos telecomandados

mero de interrupções, principalmente em
redes rurais extensas e com número eleva-
do de clientes, cujo atendimento tende a
ser mais demorado devido à distância per-
corrida pelas equipes até os locais da ma-
nutenção”, afirma Marcos Arruda.

Além dos religadores trifásicos, a
Cemig está instalando 950 religadores
monofásicos, que impactam na redução do
número de interrupções, principalmente
nas áreas rurais.

O equipamento
O religador é instalado no poste para

proteger o sistema elétrico e reduzir o efeito
das falhas transitórias que interrompem o
fornecimento de energia, como o toque aci-
dental de árvores na rede. Ele atua isolan-
do o trecho com problemas e possibilitan-
do a conexão em outro circuito próximo,
que passa a ser a fonte de alimentação.

O religador atende à especificação téc-
nica que assegura conformidade com o con-
ceito de smart grid, acrescentando novas
funcionalidades importantes para a opera-
ção do sistema elétrico, como localização
a distância de defeitos na rede,
reconfiguração automática e oscilografia
para análise de ocorrências.

Neste final de semana, 24 e 25, come-
ça o Campeonato Municipal  das Catego-
rias de Base Sub-13 e Sub-17 de Futebol
de Varginha. De acordo com a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer -  Semel, as
partidas serão realizadas aos sábados pela
manhã nos estádios Semel (São Geraldo),
Nego Horácio (Vila Barcelona) e Sete de
Setembro (Rua Paraná).

Vão disputar a categoria Sub-13, sete
equipes: Botafogo, Vila Flamengo,
Aprosep, AVE, Campestre, Barcelona e
Roma. Já o Sub-17 contará com oito equi-
pes: Botafogo, Vila Flamengo, Aprosep,
Barcelona, Imaculada, Roma, Milan e Arte
e Disciplina.

Para o secretário de Esporte, Henrique
Lemes, “através des-
se campeonato nós
estamos resgatando
em Varginha as com-
petições de base que
tem o objetivo de
promover o esporte,
revelar novos talen-
tos e incentivar os

abnegados de Varginha que trabalham vo-
luntariamente e não medem esforços pelo
nosso esporte”. Serão dois meses de com-
petição com todos os jogos com entrada
gratuita.

A exemplo do Bairrão, o Campeonato
Municipal das Categorias de Base também

Tudo pronto para o Campeonato
Municipal  das Categorias de

Base Sub-13 e Sub-17 de Futebol

vai homenagear uma personalidade do fu-
tebol varginhense. “O homenageado será
Wilson Simonal, desportista nato  da ci-
dade de Varginha que sempre trabalhou e
incentivou as categorias de base das equi-
pes varginhenses”, destaca Henrique. Na
sequência serão realizados os Campeona-
tos sub 11 e sub 15.

Novamente o Sul de Minas é privilegiado com a realização do maior evento Contábil
e Empresarial da Região. Serão dois dias de estudo, pesquisa e palestras, com profissi-
onais altamente qualificados e com renome nacional e internacional. Uma excelente
oportunidade para atualizar-se com os melhores profissionais de diversas áreas de atu-
ação, lançando luz sobre novas técnicas, tendências, regulamentações e práticas do seg-
mento empresarial, além de situar os participantes no atual cenário fiscal, contábil e
tributário brasileiro.

Inscrições até dia 28/06: R$99,00.  Associados ao Sindicato dos Contabilistas de
Varginha: R$50,00.  Informações: (35)3221-1131 ou (35)3212-6392

Vem aí o IV Congresso de Contabilidade do Sul de Minas
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Com base em relatos feitos por comercian-
tes e moradores do bairro Carvalhos e
adjacências, assustados com o crescimento de
roubos e delitos cometidos na região, o verea-
dor Buiú do Ônibus (PTN) enviou para o
Comando do 24º Batalhão da Polícia Militar
em Varginha um pedido de estudos e viabili-
dade para a implantação de uma base Móvel
da PM no local. “A implantação do posto da
Polícia seria importante para inibir essas ações
e, ainda, facilitar o registro de alguma ocor-
rência. Sei que a Polícia já coloca uma base lá
no local, mas, seria interessante se ela pudesse
ser móvel e de tempos em tempos passar pelos
bairros vizinhos também”, destaca o vereador.

Ainda, de acordo com Buiú, com a base mó-
vel da Policia Militar instalada no bairro dos
Carvalhos para a intensificação do patrulha-
mento ostensivo, preventivo e itinerante, os
bairros Imperial, Cruzeiro do Sul e Novo Tem-
po também serão beneficiados com mais segu-
rança.

O presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Zacarias Piva (PP), soli-
citou que o  Demutran - Departamento Muni-
cipal de Transporte e Trânsito - instale duas
faixas elevadas de pedestres próximo ao Colé-
gio Catanduvas. Uma delas na Rua Turmalina,
em frente ao portão de entrada do “Castelinho”
e a outra, próxima a lateral do mesmo colégio.

De acordo com o vereador, a medida é ne-
cessária porque o local está inseguro para a
travessia de pedestres, colocando em risco a
vida das pessoas que passam por ali diariamen-
te. “Vários professores e pais de alunos que
estudam no colégio conhecido como “Caste-
linho” nos procuraram pedindo ajuda para esse
problema. Inclusive, me trouxeram um abai-
xo-assinado, solicitando a implantação imedi-
ata dessas passagens elevadas de pedestres.
Essas assinaturas foram encaminhadas junto
com a minha indicação para a Prefeitura”, ex-
plicou Piva.

O vereador ainda reforçou que a referida ins-
tituição de ensino é voltada para a educação
infantil e que nos horários de pico o trânsito
de pedestres, principalmente de crianças, au-
menta consideravelmente. “Por se tratar de uma
medida que pode salvar vidas, acredito que seja
de extrema relevância e urgência a implanta-
ção dessas faixas nos locais solicitados por
mim, representando as pessoas que nos procu-
raram”, destacou Zacarias.

A vice-presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereadora Zilda Silva (PSDB), aten-
dendo ao pedido da comunidade, solicitou que
o estacionamento na Rua 15 de Novembro, no
Centro de Varginha, seja apenas em um lado
da via. O documento foi encaminhado ao De-
partamento Municipal de Trânsito- Demutran.

Essa ação, segundo Zilda, garante a melho-
ra no fluxo de veículos, bem como a seguran-
ça maior dos pedestres e moradores. De acor-
do com as normas, se não tiver sinalização em
uma via de mão única, pode-se estacionar de
qualquer lado. Se houver sinalização, apenas
no lado indicado.

“A permissão de estacionamento nos dois
lados da via prejudica o trânsito no local e tor-
na o trecho perigoso, oferecendo riscos aos
motoristas e aos pedestres que utilizam diaria-
mente aquele via”, explica a vereadora.

Ainda de acordo com Zilda, nos horários de
pico o trânsito fica lento e os congestionamen-
tos na própria via e nas vias adjacentes são ine-
vitáveis.

O vereador Leonardo Ciacci (PP) apresen-
tou uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando ao Prefeito e ao Codema -
Conselho Municipal de Conservação do Meio
Ambiente - que estudem maneiras e encontrem
alternativas para a captação de recursos finan-
ceiros para serem investidos na preservação do
meio ambiente, em Varginha.

Leonardo Ciacci enfatizou que é preciso agir
na promoção de atitudes que visam à preserva-
ção do meio ambiente. “É necessário trabalhar
de forma mais intensiva na conservação de nos-
sas minas, dos mananciais, dos nossos parques
florestais, do nosso viveiro Municipal que, in-
clusive, tempos atrás, fornecia mudas para nos-
sa população e até mesmo das vias e praças pú-
blicas que necessitam de um projeto de
rearborização e de paisagismo”, disse o verea-
dor.

Para isso, ele ressalta que é necessário bus-
car recursos nas esferas estadual e federal e pro-
mover ações que retornem verbas para o Muni-
cípio. “A solução dos problemas ambientais é
cada vez mais urgente para garantir o futuro da
humanidade e depende da relação que se esta-
belece entre sociedade e natureza. Por isso, é
preciso promover ações e campanhas de pre-
servação do meio ambiente, sempre em conjunto
com a população”, refletiu Ciacci.

O vereador Pastor Fausto (PR) apresentou
na Câmara Municipal de Varginha um requeri-
mento pedindo ao Prefeito informações sobre o
serviço de coleta de lixo oferecido na Cidade.
O vereador deseja saber se o serviço prestado é
terceirizado, qual o prazo de vigência do con-
trato e o valor pago. No caso do serviço estar
sendo prestado pela Prefeitura, qual a forma
adotada pela Prefeitura para a contratação de
servidores? O requerimento apresentado tam-
bém questiona se os funcionários recebem trei-
namento específico e equipamentos de seguran-
ça pessoal para o desempenho da função.

De acordo com o vereador Pastor Fausto o
requerimento tem como objetivo esclarecer em
que situação se encontra a prestação de serviço
de coleta de lixo em Varginha, ampliando a
transparência das ações governamentais e legi-
timando a função fiscalizadora do Legislativo.
Tendo em vista que é um serviço público es-
sencial, a destinação adequada dos resíduos
sólidos colabora com a diminuição dos impac-
tos ambientais, melhorando a qualidade de vida
no Município. “É importante ressaltar que, cons-
ciente dos malefícios causados pelo lixo e resí-
duos poluidores, a sociedade tem desenvolvido
trabalhos direcionados à melhoria de qualidade
do meio ambiente natural e urbano que podem
contribuir e trazer ganhos econômicos para di-
versos setores envolvidos. Estar atento para as
possíveis melhorias é comprometer-se ainda
mais com a sociedade”, ressaltou o vereador.

O vereador Dr. Guedes (PTB) solicitou uma
operação tapa buracos em toda a extensão do
bairro Vila Floresta, através de indicação apre-
sentada na Câmara Municipal de Varginha. Des-
tinada ao Prefeito e ao Secretário de Obras e
Serviços Urbanos, a indicação atende ao pedi-
do dos munícipes que moram naquela localida-
de e os que passam pelo bairro e que têm recla-
mado da falta de manutenção das vias públicas.

Solicitando o apoio da Administração Muni-
cipal para que o serviço seja prestado, o verea-
dor informou que o estado em que se encontra a
pavimentação asfáltica tem causado muitos
transtornos para quem reside e transita pelo bair-
ro. “Para evitar acidentes e prejuízos à popula-
ção, aos caminhões que utilizam a via e aos ôni-
bus do transporte coletivo urbano, solicito uma
atenção especial ao Poder Executivo para que
faça uma operação tapa buracos no local ou, se
possível, o recapeamento asfáltico, visando o
bem-estar da população”, disse o vereador.

O vereador Dudu Ottoni (PTB) apresentou
um requerimento na Câmara Municipal de
Varginha solicitando ao Prefeito e às secretari-
as de Governo e Meio Ambiente informações a
respeito dos Parques Municipais. O vereador
deseja saber qual o atual trabalho desenvolvido
pela Associação dos Amigos do Parque Cente-
nário e quem são seus representantes; se existe
uma associação que auxilia a Administração
Pública no Parque Novo Horizonte e quais as
providências implementadas a respeito do Par-
que Centenário, Parque dos Dinossauros e das
áreas de preservação ambiental do Bela Vista e
Park Rinaldi. No caso do Parque São Francis-

co, Dudu Ottoni informou que o Conselho de
Gestão foi criado pela Lei n° 5.166/2010 e que
seu artigo 8° menciona a elaboração de um Re-
gimento Interno. O vereador questionou se o
referido Regimento foi baixado, quem são e qual
a atuação de seus conselheiros.

Segundo o vereador, os espaços urbanos des-
tinados ao lazer e ao cuidado do meio ambiente
têm se tornado cada vez mais o foco das políti-
cas públicas que pensam na sustentabilidade e
na diminuição dos efeitos negativos promovi-
dos pela urbanização. “As áreas verdes urba-
nas, especialmente as praças e parques, devem
se destinar não apenas à ornamentação urbana,
mas à recreação, ao convívio dos munícipes, à
prática de atividades esportivas e à defesa e re-
cuperação do meio ambiente em face à degra-
dação de agentes poluidores, contribuindo para
o bem-estar e para a melhoria da qualidade de
vida da população, por isso é importante inves-
tirmos em várias vertentes que nos ajudem nes-
sa preservação. A criação e o funcionamento
dessas associações e conselhos, que trabalham
de forma voluntária, é uma ótima forma de pre-
servar os nossos parques e nosso meio ambien-
te”, disse Dudu Ottoni.

O vereador Zué do Esporte (PTN) apresen-
tou uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando uma operação tapa bura-
cos e a colocação de tampa em um bueiro da
Rua Vereadora Gerda Silva, no bairro Santa
Terezinha.

O vereador apresentou fotografias do local
justificando a importância dos serviços solici-
tados. “Os munícipes relataram os riscos de
acidentes no local devido a falta da tampa do
bueiro e dos vários buracos existentes no asfal-
to em um cruzamento de bastante movimento.
Por isso, peço o apoio do Prefeito para que o
pedido seja atendido o mais breve possível”,
disse o vereador.

* Existe tolerância além da
velocidade máxima?

* Se eu passar acima da máxima,
existe tolerância?

* Existe tolerância de escesso de
velocidade?

MITO OU
VERDADE?

É comum muitos condutores pensa-
rem que existe uma margem de tolerân-
cia de velocidade em relação à sinaliza-
ção de limite máximo. Muitos falam de
20% de tolerância ou de que se poderia
transitar até 20 km/h a mais sempre, sem
problema. Isso é um mito e não se en-
contra respaldo na Legislação sobre o
tema.

Existe, na verdade, uma margem de
erro admitido dos aparelhos
fiscalizadores (radares) estipulados pelo
Inmetro e reproduzidos pela Resolução
do Contran 396/11. Nela, estabeleceu-se
o seguinte: se a velocidade no trecho for
de até 100 km/h, a velocidade conside-
rada para fins de fiscalização será de
menos 7 km/h; se a velocidade no tre-
cho for de mais de 100 km/h, a veloci-
dade considerada para fins de fiscaliza-
ção será de menos 7% (por cento).

Por exemplo: condutor transita em
trecho com placa de 60 km/h (velocida-
de máxima). É flagrado por equipamen-
to (“Radar”) a 68 km/h. Essa é a Veloci-
dade Constatada. Dela, será reduzido 7
km/h, restando como Velocidade Consi-
derada 61 km/h. Logo, o condutor co-
mete infração de trânsito, pois, mesmo
com o erro admitido do aparelho, ainda
assim encontrou-se em excesso de velo-
cidade.

Perceba que não estamos falando em
tolerância, apesar de na Notificação de
Autuação que o condutor recebe ser exa-
tamente essa a palavra usada equivoca-
damente, diga-se de passagem.

Tudo bem, mas e o tal 20%? Essa é
uma confusão devido à infração do arti-
go 218, inciso I do CTB, que estabelece
como infração Média (4 pontos) transi-
tar em velocidade superior à máxima per-
mitida para o local em até 20%. Não quer
dizer que você não estará pagando mul-
ta (valor de R$ 130,16).

Desde a vigência do novo Código de
Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) essa é
a norma de trânsito, só que antes de 2006,
a multa, neste caso, era Grave (5 pontos,
R$ 195,23). Com a Lei 11.334/06, que
alterou o CTB, passou-se a aplicar a mes-
ma penalidade independentemente do
tipo de via, ou seja, as regras são as mes-
mas em qualquer local.

Em resumo: não podemos exceder a
velocidade estabelecida na via, tampouco
para efetuar ultrapassagem (assunto que
merece outro texto), e não há margem
alguma de tolerância, apenas um descon-
to no próprio aparelho medidor.
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Nota de Falecimento
Há 3 períodos na vida: Infância, Juventude e Você já está com

ótima aparência.
* * * * *

Eis aqui a pergunta mais desafiadora nos últimos tempos:
- O Rei do futebol é negro...
- O político mais poderoso do mundo é negro...
- O líder da oposição (Partido Republicano) também é negro...
- A mulher mais rica e influente na mídia é negra...
- O melhor jogador de golfe de todos os tempos é negro...
- As melhores jogadoras de tênis do mundo também são negras...
- O ator mais popular do mundo é negro...
- O piloto de corrida mais veloz do mundo é negro...
- O mais inteligente astrofísico na face da terra é negro...
- O homem mais rápido do mundo é negro...
... Por que, no Brasil, eles precisam de cotas?

* * * * *
É com muita tristeza que participamos o falecimento de um amigo
muito querido, que se chamava BOM SENSO... e que viveu muitos
e muitos anos entre nós. Ninguém conhecia com precisão a sua ida-
de, porque o registro do seu nascimento foi desclassificado há mui-
to tempo, tamanha a sua antiguidade (...)

* * * * *
(...) Mas, nos lembramos, muito bem dele pelas suas lições de vida,
tais como:
- “O mundo pertence àqueles que se levantam cedo.”
- “Não podemos esperar tudo dos outros.”
Ou ainda:
- “O que me acontece pode ser, em parte, também por minha cul-
pa.” (...)

* * * * *
(...) O Bom Senso só vivia com regras simples e práticas como “Não
gastar mais do que se tem”, e de claros princípios educativos: “São
os pais que dão a palavra final.” (...)

* * * * *
(...) Acontece que o Bom Senso começou a perder o chão, quando
os pais passaram a atacar os professores e as drogas infestaram o
mundo. Sabendo que um educador foi afastado, ao repreender um
aluno por comportamento inconveniente na aula, agravou-se o seu
estado de saúde. (...)

* * * * *
(...) Deteriorou-se mais ainda quando as escolas foram  obrigadas a
ter autorização dos responsáveis até para um curativo no machuca-
do de um aluno; sequer podiam informar aos pais de outros perigos
mais graves incorridos pela criança. (...)

* * * * *
(...) Enfim, o Bom Senso perdeu a vontade de viver quando perce-
beu que os ladrões e os criminosos tinham melhor tratamento do
que as vítimas. Também recebeu fortes golpes morais  e físicos quan-
do a Justiça decidiu que era crime defendermo-nos de algum la-
drão, na nossa própria casa, enquanto a este último é dada a garan-
tia de poder queixar-se por agressão e atentado à integridade físi-
ca... (...)

* * * * *
(...) O Bom Senso perdeu definitivamente toda confiança e vontade
de viver, quando soube que uma senhora, por não perceber que uma
xícara de café quente iria queimá-la ao derramá-lo em uma das per-
nas, recebeu por isso uma colossal indenização do fabricante da
cafeteira elétrica. (...)

* * * * *
(...) Certamente vocês já reconheceram que a morte do Bom Senso
foi precedida pelo falecimento dos seus pais: Verdade e Confiança;
da sua mulher: Discrição; da sua filha: Responsabilidade; e do fi-
lho: Juizo. (...)

* * * * *
(...) Então, o Bom Senso deixa o seu lugar para 4 falsos irmãos:
- Eu conheço os meus direitos e também os adquiridos;
- A culpa não é minha - Eu não sei de nada;
- Sou uma vítima da sociedade;
- Meus pais não sabem nada e cobram demais. (...)

* * * * *
(...) Claro que não haverá multidão no seu enterro, porque já não
temos muitas pessoas que o conheçam bem, e poucos se darão con-
ta de que ele partiu.
(...) Mas, se você ainda se recorda dele, caso queira reavivar a sua
lembrança, avise todos os seus amigos do desaparecimento do sau-
doso Bom Senso. Ou, senão, não faça nada... Deixe tudo como está!...

* * * * *
(...) Vejam para onde vão os impostos extorquidos dos bolsos da
população brasileira: “Os sapatos dos nossos parlamentares devem
brilhar mais que as barrigas inchadas e verminadas das nossas cri-
anças famintas”... Duro de acreditar! A Câmara Federal quer todos
os parlamentares, assessores e funcionários da Casa, de sapatos re-
luzentes. (...)

* * * * *
(...) Fez uma licitação para contratar serviços de engraxataria no
prédio, num total de R$ 3,135 milhões por 12 meses, o que dá R$
261 mil por mês, ou ainda R$ 8.700,00 por dia. O valor diário equi-
vale à alimentação de 174 famílias num mês, pelas normas do fali-
do Fome Zero! (...)

* * * * *
(...) A custos da iniciativa privada, são mais de 3.500 pares de sapa-
tos engraxados diariamente. Pode?...
É, pessoal, os palhaços somos nós... Temos que pagar o projeto Bolsa
Família e com os sapatos desengraxados, ou pior, sujos com toda
essa lama, na qual se misturam os dirigentes desta pobre Nação.

Tempo
O tempo que você perde com maus pensamen-
tos e palavras de desânimo é o mesmo que você
poderia ganhar com pensamentos construtivos
e com palavras positivas de estímulo e amor.
Procure aproveitar bem o seu tempo, com bons
pensamentos e com boas palavras. Você tem
tudo nas mãos para começar a construir, agora
mesmo, a sua felicidade.  ________________

        Por que você fica rouco?
Rouquidão é sinal de que alguma coisa não
vai bem em relação à produção vocal. Geral-
mente, a rouquidão pode acontecer quando a
musculatura responsável por essa produção
está sendo usada por muitas horas diárias, de
forma inadequada, ou se a pessoa mantém há-
bitos inadequados, como: uso de cigarro, be-
bida alcoólica, falta de sono e alimentação de-
sequilibrada. Algumas pessoas que apresentam
rouquidão dizem que acordam com a voz me-
lhor, mas, durante o dia, ela piora. Isso ocorre
porque, durante o sono, existe um relaxamen-
to da musculatura responsável pela produção
vocal, porém o uso inadequado dessa muscu-
latura durane o dia causa “estresse vocal”,
originador da rouquidão.  ______________

Estresse
O maracujá, o mulungu (maracujá da família)
e tomilho são considerados de apoio à luta con-
tra o estresse. Se usado sozinho, é claro, o po-
der de cada um diminui significativamente. Isto
é, deve ser combinada com outras medidas -
como atividade física e alimentação saudável
- para ajudar na prevenção desta doença que
causa insônia, ansiedade, nervosismo, perda
da libido e muitos outros sintomas que amea-
çam a saúde.  _____________________

Encontre a sua tribo
Se você gosta de esporters, certamente irá sen-
tir-se bem com amigos que também gostam .
Portanto, faça um esforço para encontrar pes-
soas com quem possa compartilhar e trocar
idéias. Uma das atitudes mais importantes para
garantir a longevidade é cercar-se de pessoas
que vão lhe dar suporte e que conectam ou
reconectam você com o sentido maior que você
dá à sua vida. ______________________

Fasf Food em alta
Pesquisadores canadenses estudaram os efei-
tos neurológicos do consumo frequente de fast
food. Além do que já sabemos dos prejuizos à
saúde, foi descoberto que esses  alimentos dei-
xam as pessoas mais impacientes, mesmo sem
uma pressão real. Também se perde a motiva-
ção de poupar dinheiro, já que estimula uma
busca de gratificação imediata, independente-
mente do preço. São efeitos subliminares dos
lanches rápidos. Portanto, procure sempre ter
uma alimentação saudável.

24 a 30 JUNHO 2017
HOMENAGEM  AO
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* 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 Independ~encia?
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.

?

?
?

* Beleza nos olhos - A professora pergunta ao Joãozinho:
- Quando eu digo “eu fui bonita” é passado; quando eu digo “eu sou boni-
ta” é o quê?
Joãozinho  responde, com certeza: - É mentira,  professora...
* Velhinhos...  Um casal de velhinhos está deitado na cama. A esposa não
está satisfeita com a distância que há entre eles. Ela lembra:
- Quando éramos jovens, você costumava segurar a minha mão na cama.
Ele hesita e, depois de um breve momento, estica o braço e segura a mão
dela. Ela não se dá por satisfeita:
- Quando éramos jovens, você costumava ficar bem pertinho de mim.
Uma hesitação mais prolongada agora e, finalmente, resmungando um pou-
co, ele vira o corpo com dificuldade e se aconchega perto dela da melhor
maneira possível.
Ela ainda insatisfeita:
- Quando éramos jovens, você costumava morder minha orelha.
Ele dá um longo suspiro, joga a coberta de lado e sai da cama.
Ela se sente ofendida e grita:
- Onde você vai?
- Buscar a dentadura, véia chata!
* O poder da propaganda! Duas criancinhas de cinco anos conversam
no quarto. O menino pergunta para a menina:
- O que você vai pedir no Dia da Criança?
- Eu vou pedir uma Barbie, e você?
- Eu vou pedir um Tampax! - responde o menino.
- Tampax? O que é isso?!
- Nem imagino... Mas na televisão dizem que com Tampax a gente pode ir
à praia todos os dias, andar de bicicleta, andar a cavalo, dançar, ir ao clube,
correr, fazer um montão de coisas legais, e o melhor... Sem que ninguem
perceba!
* Quer casar? Enquanto viajavam de carro, o filho pergunta pro pai:
- Papai, quanto custa casar?
- Não sei, filho, ainda estou pagando por isso, respondeu o coroa, desani-
mado.
* Na livraria - O senhor tem algum livro bom para ler?
- Tenho “Os últimos dias de Pompéia”.
- Negativo. Eu não gosto de coisas tristes. Ela morreu de quê?
- Eu acho que foi de erupção.
* Bêbado Esperto - Ao sair do boteco, todo embriagado, o bêbado andan-
do na rua, toca o  interfone de uma casa e pergunta:
- Seu marido está aí?
- Está. Quem quer falar com ele?
 -Deixa para lá, obrigado.
* Político - O político morre e vai para o Céu. Chegando lá, São Pedro diz:
- Olá meu amigo, bem-vindo ao Céu! Por incrível que pareça, você está na
lista para entrar no Céu, mas como você foi político na Terra, temos um
procedimento extra antes de você entrar. É o seguinte: você vai poder pas-
sar 24 horas aqui no Céu e logo depois vai passar 24 horas no inferno. Aí
então você poderá decidir onde quer ficar.
O político achou muito bom, passeou pelo Céu e viu um monte de jardins
cheios de anjos e nuvens, música celestial, uma paz incrível, e ficou im-
pressionado. Logo depois disto pegou um elevador e foi conhecer o infer-
no. Chegando lá o Capeta o recebeu em pessoa: - Olá meu amigo... Seja
bem-vindo ao inferno! Aqui você vai ser tratado como um rei! Poderá
comer e beber de tudo que quiser, a qualquer hora, e é tudo grátis! Temos
as mais bonitas mulheres, os melhores carros, tudo de bom e do melhor, e
tudo aqui é seu também. Pode ficar a vontade e aproveitar tudo o que você
quiser!
O político ficou pasmo. O inferno era realmente tentador. Depois de 24
horas ele voltou ao Céu para falar com São Pedro e comunicar sua deci-
são:
- São Pedro, eu agradeço muito a sua gentileza de me convidar para entrar
no Céu, mas para ser sincero, depois que eu conheci o inferno e fui tão
bem recebido pelo Capeta, devo dizer que minha decisão final é ir morar
no inferno mesmo! Você nem imagina como é lá!
- Tudo bem, seu político, a decisão é sua, e devo respeitar! Dizendo isso,
São Pedro colocou o político de volta no elevador e o mandou de volta
para o Inferno. Quando o político chegou lá, ele entrou e viu um lugar
terrível! Um lixão, que cheirava muitomal, um monte de gente gritando e
sofrendo, tudo de pior que ele já havia imaginado que pudesse existir e
muito mais. Então ele procurou o Capeta e perguntou:
- Seu Capeta, ontem mesmo eu vim aqui e você me mostrou um lugar
incrível, onde eu ia morar e aproveitar o resto da minha vida!? Cadê aque-
le lugar maravilhoso? O que aconteceu? Não estou entendendo!
- Ah, seu político... É que ontem a gente queria o seu voto, e hoje nós já
ganhamos a eleição!

* Áries 21/3 a 20/4 - Procure não
ser imediato, querendo resultados rá-
pidos. A natureza não dá saltos.
* Touro 21/4 a 20/5 - Dê um tempo
às pessoas para que também elas pos-
sam se manifestar. Mais calma.
* Gêmeos 21/5 a 20/6 - Contendo
nosso gênio, conseguimos forças
para lutar com mais inteligência.
* Câncer 21/6 a 21/7 - Aprenda com
as pessoas à sua volta. Todas têm
muito a lhe ensinar. Mais humilda-
de.
* Leão 22/7 a 22/8 - Mais simpáti-
co e humilde atrairá bons fluídos
para si e o lar. Todos serão felizes.
* Virgem 23/8 a 22/9 - Procure co-
nhecer e pôr em prática a Prova Quá-
drupla de Rotary Club Internacional.
* Libra 23/9 a 22/10 - Hora de sa-
ber lidar com receita e despesa. Ela-
bore uma lista. Veja prioridades.
* Escorpião 23/10 a 21/11 - Foi bom
o encontro de amigos, a festa, mas,
o melhor mesmo, foi sua presença.
* Sagitário 22/11 a 21/12 - Ocupe
seu tempo com algo que lhe dá pra-
zer – dançar, praticar esportes, ler.
* Capricórnio 22/12 a 21/01 - Pro-
cure dominar a situação, mesmo ad-
versa, mantendo a calma e respeito.
* Aquário 21/01 a 19/2 - Dê impor-
tância à convivência no lar e no tra-
balho, desde que não o prejudique.
* Peixes 20/02 a 20/03 - Ensine aos
seus treinar mais o que é difícil e o
impossível desaparecerá de sua vida.



8 VARGINHA  & Sul de Minas ALFENAS & Circunvizinhas } 24 / 06 / 2017

> Cordete Paulo   WatsApp (35)  9. 9989-6039  E-mail: cordete@bol.com.br

GenteGenteGenteGenteGente
& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios

No domingo, pela manhã, dia 11,  o prefeito Antô-
nio Silva e o vice-prefeito Vérdi Melo participaram,
no bairro Sion, do projeto OAB na Comunidade,  uma
realização da OAB – Ordem dos Advogados do Bra-
sil, subseção Varginha, Rádio Vanguarda e Prefeitura
de Varginha, com diversos apoiadores.

Realizado na Avenida Alayde Ribeiro Bueno e no
Centro Social do bairro, o evento ofereceu várias ati-
vidades e orientações jurídicas, ambiental, emissão de

Prefeito e vice participam do projeto
OAB na Comunidade

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Varginha, vereador
Zacarias Piva, foi o representante
de todos os Presidentes de Câma-
ras do Estado de Minas Gerais na
solenidade de abertura do 1º En-
contro Mineiro de Gestão Público
e do 2º Encontro Mineiro de Vere-
adores, que foi realizado dia 7/6,
na cidade de São Lourenço.

Em seu pronunciamento, o Pre-
sidente ressaltou que, por causa de
toda revolução política pela qual
passa o nosso país, é necessário
unir as forças no nascedouro da
política que são nos municípios,
através dos seus vereadores. “Pre-
cisamos nos empenhar para que
pessoas mais gabaritadas, compro-
missadas com a causa pública e
que tenham mais o espírito de ser-
vir e não de ser servido, estejam
inseridas na política. Desse modo,
fico muito feliz por ver a grande
participação de gestores neste II
Encontro de Vereadores. Aqui é o
pontapé inicial para clarear a men-
te de todos os administradores mu-
nicipais e ajudar a pensar em no-
vas estratégias para que a eleição
do próximo ano para os cargos de

Zacarias Piva representa Presidentes
das 853 Câmaras de Minas Gerais

em Encontro Mineiro de Vereadores

deputados, senadores, governado-
res e presidente da República, seja
norteada pela transparência, ho-
nestidade e legalidade. Desde já
podemos mudar o futuro político
do Brasil”, ressaltou Zacarias Piva.

Além do presidente da Câma-
ra, a mesa também estava compos-
ta pela prefeita de São Lourenço,
Célia Cavalcanti, o presidente da
Câmara de São Lourenço, Isac Ri-
beiro, o ex-presidente da Associa-
ção Mineira de Municípios,
Toninho Andrada, o embaixador
da União dos Vereadores do Bra-
sil em Minas Gerais, Luciano
Belfor, vereadores, prefeitos e de-
mais autoridades.

Após a solenidade de abertura
teve uma palestra com o jornalista
Caco Barcelos, apresentador do
programa Profissão Repórter, da
Rede Globo, que falou sobre o tema
“O verdadeiro valor da vida - desi-
gualdade!”

O evento teve como principais
objetivos oportunizar gestores e
servidores públicos para compre-
ensão de uma administração efi-
caz e capacitá-los para uma
metodologia de políticas públicas.

carteira de Identidade, palestras, dinâmicas, corte de
cabelo, SPA de beleza, nutrição, teste de glicemia e
aferição de pressão arterial, dentre outros. Para as cri-
anças, atrações especiais e muita música.

 O foco do Projeto é aproximar a OAB da popula-
ção e da sociedade, com desenvolvimento de ativida-
des direcionadas para todos, com desenvolvimento de
atividades direcionadas para crianças, adolescentes, ho-
mens e mulheres de todas as idades.
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Foi realizado entre os dias 14 e 18 de ju-
nho, em Pouso Alegre, a 1ª fase dos Jogos do
Interior de Minas – JIMI. O JIMI é realizado
pela Secretaria Estadual de Esportes e é uma
das principais competições esportivas realiza-
das em Minas Gerais, onde conta com a parti-
cipação das melhores equipes do Estado.

Nessa etapa a SEMEL-Varginha participou
com cerca de 103 atletas que compuseram as
equipes de handebol masculino e feminino,
basquete masculino, futsal masculino e femi-
nino e também o vôlei masculino e feminino.

Este ano as equipes de basquete masculi-
no, handebol feminino e masculino e vôlei

Varginha classifica seis equipes para a fase Regional do JIMI
masculino consegui-
ram a classificação
para a etapa Regional
do JIMI.

O basquete e vô-
lei feminino já esta-
vam classificadas,
totalizando 6 equipes
para a etapa Regional.

Segundo Henrique Lemes “a participação de Varginha nessa com-
petição é sempre importante para o incentivo dos nossos atletas e, para
os jovens, é uma grande experiência de ver como é mais intensa a
competição em nível adulto. Ficamos muito felizes com os resultados
colhidos e agradecemos à todos os atletas que participaram”.

Dia 30 de junho Zacarias Piva assumirá a Presidência da
AVEMAG - Associação dos Vereadores e Câmaras Munici-
pais da Microregião do Circuito das Águas que congrega de-
zenas de Câmaras Municipais daquela região. A posse acon-
tecerá em evento a ser realizado em Varginha - no Auditório
do UNIS. Importantes autoridades estarão presentes.

Após a palestra de Caco Barcelos, que arrancou
aplausos prolongados, Piva percorreu o hall do grande

auditório conversando e cumprimentando a todos, e
também convidando para estarem em Varginha dia 30 de
junho, quando ele assumirá a Presidência da AVEMAG.
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