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SUL DE MINAS & ALFENAS

As ações acontecem durante todo o ano e vão abranger
várias modalidades esportivas.  A primeira edição do

projeto acontecerá no dia 10 de março, das 8 às 12 horas,
na Academia de Rua no alto da Vila Paiva.

As ações acontecem durante todo o ano e vão abranger
várias modalidades esportivas.  A primeira edição do

projeto acontecerá no dia 10 de março, das 8 às 12 horas,
na Academia de Rua no alto da Vila Paiva.

A Prefeitura Municipal
de Varginha, através da
SEMEL e seus parceiros
Unis, Unifenas, Pro-Rim,
Grupo Correr e Viver
Bem,  Sest/Senat, CDCA,
CRAS, OAB na Comuni-
dade, ABC Supermerca-
dos, Espaço de Vida Sau-
dável, Autotrans e Droga
Líder, realizarão, no pró-
ximo dia 10 de março, o
VARGINHA MAIS SAU-
DÁVEL, a partir das 8h00,
na Academia de Rua e pis-
ta de corrida da CEMIG no
Alto da  Vila Paiva.

O PROJETO  marca o
início de uma nova fase de
atuação dos projetos soci-
ais de Varginha visando
melhorar a saúde da popu-
lação em todos os seus as-
pectos: físico, psíquico,
social, mental e cognitivo.

Para marcar o início do
Projeto, várias atividades
estão previstas para o dia
10:
* 8h00: Abertura com a

banda Marcial Mirim Ge-
ração CDCA
* 8h30: Aulão de Ginásti-
ca e Zumba com os profes-
sores Flávio Pontes e
Jacqueline Mesquita
* 9h30: Corrida para as
Mulheres 4km, com
Premiação de acordo com
a faixa etária (para a corri-
da, inscrição especial: R$
20,00)
* CAMINHADA aberta ao
público em  geral (para a
caminhada o gesto concre-
to será 1 pacote de bola-
cha  ou 1 litro de leite)
     OFICINAS
* Aferição de pressão ar-
terial  * Glicemia  * Ori-
entação sobre diabetes e
hipertensão  * Peso  * Al-
tura  * IMC  * Liga do trau-
ma, com orientação para
pais e crianças  *  Orienta-
ções sobre câncer bucal e
diagnóstico  * Design de
sobrancelha  * Limpeza de
pele  * Sessão de beleza  *
Oficina de manicure  *

Orientação nutricional  *
Cama elástica  * Oficina de
desenho  * Oficina de tea-
tro  * Pintura de rosto   *
Jogos terapêuticos, de me-
mória, concentração e
atenção para crianças, jo-
vens, casais, adultos e ido-
sos  * Jogos lúdicos  * Ex-
posição de artesanatos  *
Orientação Jurídica  * Pi-
poca  * Algodão doce e
muito mais!

De acordo com o pro-
fessor da Semel, Flávio

Pontes, o projeto tem como
foco melhorar a saúde da
população de Varginha,
lutar por uma sociedade
melhor, com hábitos de
vida saudáveis, mais hu-
mana e mais igualitária,
uns ajudando aos outros.
“Todos acreditam que em
uma ação como esta, cada
um pode deixar sua parce-
la de contribuição para
uma VARGINHA MAIS
SAUDÁVEL”, salientou.

Aulas e Exames Práticos
de Direção veicular

passarão a ser filmados

Pág. 6

Prefeito Antônio Silva sanciona Lei que autoriza
permuta de área para construção do Hospital da
Criança.
O prefeito Antônio Silva (PTB) sancionou na quin-

ta-feira, 1º de março, Lei de autoria do Executivo,
que permite ao Município de Varginha a aquisição,
através de permuta, de uma área localizada à Rua
Alzira Magalhães Barra, no bairro Parque Boa Vista,
para a construção do Hospital da Criança - seu prin-
cipal compromisso de Governo.
“Hoje é sem dúvida um momento importante para

nossa cidade e para nossa equipe que vem trabalhan-
do para que o Hospital da Criança seja uma realidade
para Varginha”, disse o Prefeito. Segundo ele, o pró-
ximo passo será a elaboração do projeto estrutural e
arquitetônico. “Nossa meta é iniciar a obra em 2019”.
Com a sanção da Lei, fica  a prefeitura de Varginha

autorizada a construir o Hospital da Criança numa
área próxima ao Hospital Bom Pastor, em frente ao
Centro de Oncologia, o que será um agente facilitador,
considerando que parte da estrutura do  Hospital Bom
Pastor poderá ser compartilhada.
Assim, disse Antonio Silva, será possível utilizar-

mos serviços como do Pronto Atendimento, da
Tomografia, do laboratório, da farmácia, da cozinha,
da lavanderia  e da radiologia. Isso sem contar que,
com o anexo do Bom Pastor,  já teremos um Hospital
da Criança com tratamento Oncológico 100% SUS.
O projeto visa a construção de um prédio especial-

mente adaptado a realidade das nossas crianças que
lá serão atendidas, com decoração lúdica, tudo para
recebê-las com o carinho que nossos pacientes mere-
cem”, comentou o prefeito Antonio Silva.

Por sua vez, ressaltou o
vice-prefeito Vérdi Lucio
Melo:
“Com a construção do

Hospital da Criança  não
estaremos apenas cum-
prindo mais um compro-
misso de campanha, mas,
realizando um sonho so-
nhado pelo nosso povo”.
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* Bola
Cheia >Cá p’ra nós* Bola

< Murcha

* Apesar de toda a sua
verve e capacidade políti-
ca, consultado para se can-
didatar a deputado estadu-
al pelo Presidente de seu
Partido, não aceitou a ofer-
ta. Esse político de há mui-
to se destaca na cidade de
Varginha tendo como um

* Mesmo estando com
toda a sua verve e capaci-
dade política - diga-se com
a Bola Cheia, NÃO foi con-
sultado para se candidatar a
deputado estadual pelo Pre-
sidente de seu Partido, diga-
se, porque aceitaria a ofer-
ta. Esse político de há pou-
co se destaca na cidade de
Varginha, e tem como um
de seus objetivos a cadeira
de chefe do Executivo Mu-
nicipal. Neste episódio,
quem é este Bola Cheia?

* Cá pra nós, a maioria dos vereadores que ocupam as
cadeiras da Câmara de Varginha de 2017 a 2020 se difere
da que encerrou o mandato em 2016. A de 2013 a 2016
mostrava um ar de oposição, até mesmo ensaiando
posicionamentos opostos ao chefe do Executivo Munici-
pal. Esta maioria de agora tem demonstrado sintonia!

* Cá pra nós, que imbróglio se tornou a tentativa de se
construir um novo prédio para sede do Legislativo de
Varginha lá pelas bandas do bairro Jardim Floresta.

* Cá pra nós, imbróglio no dicionário de Sinônimos.
Imbróglio é sinônimo de: bagunça, pepino, mal-entendi-
do, enrascada, abacaxi, trapal ...

* Cá pra nós, agora que estamos nos aproximando das
eleições para deputados, senadores e Presidente da Repú-
blica - em 7 de outubro, e aqui em Varginha o assunto é
outro: a eleição do próximo Prefeito - em 2020, já que a
sequência de Antonio Silva tem que ser interrompida, mas
que poderá retornar nas eleições de 2024.

* Cá pra nós, e quais serão os candidatos a Prefeito de
Varginha em 2020?

* Cá pra nós, além daqueles... que sempre tenciona-
ram, está no rumo certeiro e firme para ocupar a cadeira
de chefe do Executivo o vereador Zacarias Piva.

* Cá pra nós, isto se ele não se eleger deputado estadu-
al, já que o mesmo vem construindo suas bases em toda a
região do Sul de Minas, haja vista a sua assunção à Presi-
dência da Avemag - Associação de Vereadores e Câmaras
Municipais do Sul de Minas.

* Cá pra nós, aliás, essa é a nova denominação sugerida
por Piva, já que a mesma se denominava Associação dos
Vereadores e Câmaras Municipais da Microregião do Cir-
cuito das Águas, com sede em Conceição do Rio Verde.

* Cá pra nós,  em julho de 2017, contando com a pre-
sença de vereadores de 16 municípios, o então presidente
da Câmara Municipal de Varginha, Zacarias Piva, foi eleito
presidente da Avemag  - para o biênio 2017/2019 - que

de seus objetivos a cadeira
de chefe do Executivo Mu-
nicipal. Neste episódio,
quem é este Bola Murcha?

agora passou a denominar-se Associação dos Vereadores
e Câmaras Municipais do Sul de Minas.

* Cá pra nós, já que o vereador Zacarias Piva está se
colocando como a “bola da vez” - será ele o Bola Cheia?
- está ele com uma “carta na manga” com a qual definirá
seu caminho nas eleições deste ano a deputado estadual.

* Cá pra nós, já que não foi convidado para se
candidatar pelo seu Partido - sabia que ele toparia, está
rumando para outro.

* Cá pra nós, e qual é este outro? Você sabe?

* Cá pra nós, na verdade, são outros (dois).

* Cá pra nós, vai tirar a “carta da manga” para um e
“trucar”. Se aceito, sairá candidato a deputado estadual
dentro de um grupo político forte nas lides políticas de
Varginha.

* Cá pra nós, se for retrucado com “seis, ladrão de
tento”, mesmo assim estará com sua candidatura a depu-
tado estadual também colocada, só que por um outro Par-
tido.

* Cá pra nós, e é por esse ‘um outro Partido’ que
Zacarias Piva tem a melhor chance de se eleger deputado.

* Cá pra nós, é aí que o “bicho pega”.

* Cá pra nós, mas, por via das dúvidas, Zacarias prefe-
re que ao tirar sua “carta da manga”, seja aceito, pois,
prefere ser aceito - cá entre nós, já é aceito - pelo grupo
político forte e de há muito governando Varginha.

* Cá pra nós, você, leitor e eleitor, prefere o Zacarias
Piva candidato a deputado estadual pelo PP (seu atual
Partido)? Pelo PTB? Pelo PSC?

* Cá pra nós, você é quem decide!...

* Cá pra nós, por falar em grupo político governando
Varginha, nesta sua atual Administração, o prefeito Anto-
nio Silva, já agora no segundo ano de seu 4º Governo,
vem colhendo os frutos de seu trabalho com a realização
e entrega de diversos CEMEI - Centro Municipal de Edu-
cação Infantil - prioridade por ele adotada.

* Cá pra nós, além da área de educação Infantil, tam-
bém na área da Saúde está firme Antonio Silva em cum-
prir sua promessa de campanha - a construção do Hospi-
tal Infantil, que já está com sua base definida junto ao
Hospital Bom Pastor.

* Cá pra nós, mudando a prosa de “cá pra lá”, a elei-
ção deste ano para Governador de Minas está “quente”.

* Cá pra nós, para deputado, seja estadual ou federal,
e senador, ainda está nos bastidores, todos de olho e pre-
ocupados com o “estrago” que vem sendo causado pela
Lava Jato.

* Cá pra nós, candidato a candidato a Governador de
Minas tem surgido aos “montes”.

* Cá pra nós, além do governador Fernando Pimentel
(PT) - que tem a vantagem de ter a “caneta e a máquina”
nas mãos, uma série de outros pretendentes tem sido co-
locada.

* Cá pra nós, o atual vice de Pimentel (PT), Antônio
Andrade (PMDB - agora MDB), e Adalclever Lopes
(MDB), arquirivais, voltaram a conversar. Foram vistos
almoçando juntos em restaurante na quinta-feira da se-
mana passada. E pelo visto, na eleição de outubro
Adalclever deve ser o vice de Pimentel.

* Cá pra nós, o  secretário de Governo, Odair Cunha
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(PT), voltou à disputa pelo
Senado. Ele havia dito que
não seria candidato, mas
está costurando o seu nome
como alternativa para uma
das duas vagas de senador
na chapa de Pimentel.

* Cá pra nós, a chapa
governista é liderada pelo
petista Pimentel com o

emedebista Adalclever Lopes na vice. Mas, ainda há es-
paço para mudanças; não se pode descartar a hipótese de
Pimentel preferir o Senado. No caso, a cabeça da chapa
iria para um super aliado.

* Cá pra nós, a aprovação no MDB de prévias só em
maio para escolha de um nome emedebista para disputar
o governo mineiro é o oposto do que parece. Em vez de
consolidar a candidatura própria, a decisão foi um golpe
contra o único postulante real no partido, Rodrigo Pacheco.

* Cá pra nós, a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco
(MDB) ao governo de Minas, articulada com PSDB e si-
glas de oposição, perde em apoio no MDB para o con-
corrente que lidera as pesquisas e tem o governo na mão:
Fernando Pimentel. Os dois maiores figurões emedebistas
em Minas, Adalclever Lopes (presidente da ALMG) e
Fabinho Ramalho (vice-presidente da Câmara), já se apre-
sentaram para derrotar Pacheco nas prévias.

* Cá pra nós, Márcio Lacerda (PSB) e Dinis Pinheiro
(sem partido) seguem montando o bloco que dará susten-
tação à chapa conjunta (um disputará o Governo de Mi-
nas e o outro o Senado). A dupla mantém conversas avan-
çadas com dirigentes do PDT, PPS, PTB, PSD e Solidari-
edade. Somando o PSB de Lacerda, o bloco da terceira
via pode reunir seis legendas no total. O que garantiria
um bom tempo de propagada na TV. A dupla não deve
sentir nenhuma falta do ex-partido de Dinis, o PP, que
deixou o bloco e se aproximou dos tucanos após uma in-
tervenção da cúpula nacional no diretório mineiro.

* Cá pra nós, esse bloco da terceira via já discute o
nome para vice-governador na chapa. Pelos acertos até
aqui, a vaga deverá ser preenchida pelo PDT ou pelo PSD.
Na hipótese de vice do PSD, o cotado é o deputado
Jaiminho Martins.

* Cá pra nós, as duas vagas de senador na chapa têm
negociações em curso. Em princípio, uma vaga seria de
Lacerda ou Dinis: aquele que não for escolhido para can-
didato a governador.

* Cá pra nós, a cúpula do PSDB se movimenta para
recuperar o protagonismo do partido na oposição e na cam-
panha em Minas. Sem candidato lançado ao governo e
inseguros quanto à reeleição de Aécio ao Senado, os tuca-
nos insistem com o senador Antonio Anastasia para que
aceite e seja o candidato do PSDB a governador de Mi-
nas.

* Cá pra nós, o presidente do PSDB em Minas, Do-
mingos Sávio, coloca uma condição para o apoio da le-
genda a qualquer candidato ou acordos eleitorais: aceitar
Aécio. “O PSDB é um todo, tem que ir inteiro, com todos
os seus membros”, argumentou. Ou seja, quem quiser
marchar com os tucanos terá que marchar também com o
Senador em campanha de reeleição. As palavras de Do-
mingos Sávio não deixam nenhuma dúvida: o palanque
do PSDB é de Aécio. E vice-versa.

* Cá pra nós, Meirelles voltou ao páreo presidencial
com a decisão do TSE de permitir o autofinanciamento
em 2018 (o ministro é um dos pré-candidatos mais ricos
em campanha). E ele pode viabilizar sua candidatura no
MDB, partido com maior tempo de TV, se o presidente
Temer decidir não tentar a reeleição.

* Cá pra nós, por fim, já surgiram rumores e conver-
sas do lançamento de Kalil (ex-presidente do Atlético e
atual prefeito de BH) ao governo por seu partido, o PHS.
O gesto é emblemático da metamorfose do Prefeito, elei-
to como apolítico e cada vez mais político. Ele não tem
intenção de concorrer; mas faz o jogo da pré-candidatura
para realçar seu poder de influência na eleição mineira.
Kalil exibe popularidade invejável nesses tempos de des-
crédito da classe política.
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O governador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel,
entregou oficialmente, no
sábado (24/2), em Três Co-
rações, Território Sul, as
obras de construção da pon-
te sobre o Rio do Peixe, na
rodovia LMG-862, que liga
o Município à São Bento
Abade. Com investimentos
de R$ 3,6 milhões, a nova
ponte também vai melhorar
o acesso à São Thomé das
Letras.

Fernando Pimentel des-
tacou que a obra era aguar-
dada pela população há cer-
ca de 30 anos e que faltava
para a sua realização um
olhar regionalizado e huma-
no do Governo para definir
os investimentos do Estado.

“Aqui, nós estamos
inaugurando uma ponte
que, seguramente, há pelo
menos 30 anos era reivindi-
cada por essa região. Nes-
ses 30 anos muita coisa
aconteceu. O Estado de
Minas teve momentos difí-
ceis, mas, depois teve mo-
mentos muito bons.

Com o então presidente
Lula, durante oito anos pelo
menos, Minas foi muito
bem tratada. O Governador
da época teve acesso a re-
cursos, fez estradas por aí e
a ponte esperando, e o povo
esperando a ponte. Fez um
conjunto de prédios chama-
do Cidade Administrativa,
que custou R$ 2 bilhões e o
povo esperando a ponte.

Um belo dia, Minas re-
solveu mudar e colocou no
Governo gente que, em pri-
meiro lugar, tem compro-
misso com vocês, com o
Estado. E não é só em uma
cidade, na capital, é no Es-
tado inteiro”, afirmou.

O Governador lembrou
que a escolha da obra par-
tiu da própria população por
meio das discussões dos
Fóruns Regionais de Gover-
no, mecanismo criado pela
atual gestão para ouvir os
mineiros e, juntos, defini-
rem as prioridades de cada
região.

“Minas são muitas”,
como dizia Guimarães
Rosa, e nós temos que cui-
dar de todas. Criamos esse

 Fernando Pimentel
entrega ponte sobre o Rio do

Peixe em Três Corações

Obra liga o Município à São Bento Abade,
melhora o acesso à São Thomé das Letras

e teve investimento de R$ 3,6 milhões. Foto: Marcelo Sant'Anna / Imprensa MG

mecanismo de consulta po-
pular e vamos para as regi-
ões ouvir as pessoas e con-
versar com elas. Vamos
contar que temos proble-
mas, que o dinheiro está
curto e que gastaram irres-
ponsavelmente o dinheiro
do Estado quando ele tinha
e que agora deixaram um
rombo gigantesco no caixa,
mas que, ainda assim, nós
vamos governar ouvindo o
povo e fazendo o que é
prioritário. Escolhem a
mais importante que nós
vamos fazer. Compromisso
assumido, compromisso
cumprido. Escolheram a
ponte entre São Bento Aba-
de e Três Corações e está aí
a ponte entregue depois de
30 anos de descompromisso
com o Estado de Minas
Gerais”, ressaltou.

Para o secretário de Es-
tado de Governo, Odair
Cunha, com a nova ponte o
tráfego na região terá mais
segurança. “Ter a oportuni-
dade de participar da entre-
ga de um equipamento pú-
blico como esse, que, no
passado, infelizmente, sig-
nificou a morte de muitas
pessoas, mas que, hoje, sig-
nifica que muitas vidas se-
rão poupadas é algo muito
importante para nós.

Fizemos muitas pontes,
as necessárias, e fizemos as
escolhas certas. Ao invés de
concentrar os recursos do
Governo, o governador
Fernando Pimentel resolveu
colocar o recurso que nós
tínhamos, e que, às vezes,
nem tínhamos, em serviço
do povo”, reforçou.

Histórico - Autorizada
em maio de 2017, a cons-
trução foi viabilizada por
meio da Secretaria de Esta-
do de Transportes e Obras
Públicas (Setop) e do De-
partamento de Edificações
e Estradas de Rodagem
(DEER/MG).

O prefeito de Três Cora-
ções, Cláudio Cosme Perei-
ra de Souza, enfatizou que
a obra poderá salvar muitas
vidas, além de valorizar o
acesso à região.

"Quero reiterar a minha
mais profunda alegria, nes-

te momento histórico, onde
se resolve de uma maneira
concreta e definitiva um
obstáculo responsável pela
perda de inúmeras vidas. Só
quem já morou ou passou
por esta ponte sabe o peri-
go que corria. Só um gover-
nador com a sensibilidade
de Fernando Pimentel para
construir pontes ao invés de
muros. Em meio a uma cri-
se econômica sem prece-
dentes, o Governador con-
segue manter as funções do
governo em ordem", afir-
mou.

O prefeito e o governa-
dor Fernando Pimentel en-
tregaram uma placa para
um morador da região que
perdeu o seu filho e a na-
morada do jovem em um
acidente na antiga ponte,
que era uma via em que só
se trafegava um veículo por
vez.

Situada no quilômetro
35,3 da LMG-862, a ponte
possui 48 metros de com-
primento, com duas pistas
e passagem para pedestres,
oferecendo mais segurança
e facilitando o acesso de
turistas, inclusive a São
Thomé das Letras, além de
melhorar o escoamento da
produção de café, milho e
pedras ornamentais. Para a
adequação da obra foi
construída também uma
variante com 985 metros de
extensão.

Também acompanharam
a cerimônia o secretário de
Estado de Transportes e
Obras Públicas, Murilo
Valadares, o diretor-geral
do DEER-MG, Davidsson
Canesso, os deputados es-
taduais Geisa Teixeira,
Duarte Bechir e Ulysses
Gomes, o diretor Executi-
vo do Servas, Artur Maia, o
secretário Executivo do
Fórum Regional Território
Sul, Ercílio Lorena, o dele-
gado Regional da Polícia
Civil, Cristiano de Almeida,
o comandante da 6ª Região
de Polícia Militar, coronel
Leander Tostes, a diretora
do Foro da Comarca de Três
Corações, a juiza Glauciene
da Silva, prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores.

Proposta segue para sanção do Presidente Michel Temer.
Texto aprovado em 2017 na Câmara retornou para análise dos deputados

porque Senado modificou alguns trechos.
A Câmara dos Deputa-

dos aprovou na quarta-fei-
ra (28/02) o projeto de re-
gulamentação do transpor-
te de passageiros por
aplicativos, como Uber. O
texto segue para sanção pre-
sidencial.

O projeto aprovado não
exige que os carros tenham
placa vermelha, que é con-
cedida pelo poder público.
Por outro lado, caberá aos
municípios e ao Distrito
Federal regulamentar e fis-
calizar esses serviços.

O texto já havia sido
aprovado pela Câmara no
ano passado, mas, retornou
para análise dos deputados
porque o Senado, ao votar
o texto, modificou alguns
trechos.

Na sessão da quarta-fei-
ra, os deputados derruba-
ram a decisão do Senado
que retirou a previsão de
municípios e o Distrito Fe-
deral terem a competência
de regulamentar esse tipo de
serviço.

Com isso, prefeituras e
o Distrito Federal poderão
regulamentar e fiscalizar os
aplicativos. Durante a aná-
lise do projeto, a Câmara
manteve uma alteração fei-

Câmara aprova regulamentação
de aplicativos como Uber

- Placa vermelha não será exigida -

ta pelo Senado que, na prá-
tica, desobriga os motoris-
tas a ter autorização do po-
der público para atuar nos
aplicativos.

Os deputados mantive-
ram, ainda, a decisão dos
senadores de retirar do tex-
to a exigência de placa ver-
melha para os carros dos
aplicativos.

Por fim, a Câmara man-
teve a previsão de os moto-
ristas terem de apresentar
certidão negativa de antece-
dentes criminais.

EXIGÊNCIAS
Pela regulamentação

aprovada pela Câmara, ca-
berá a municípios e ao Dis-
trito Federal:
* Cobrança dos tributos
municipais devidos;
* Exigência de contratação
de seguro de acidentes pes-
soais a passageiros e do se-
guro obrigatório (DPVAT);
* Exigência de que o moto-
rista esteja inscrito como
contribuinte individual no
INSS.
O motorista também deve-
rá cumprir algumas condi-
ções, entre as quais:
* Ser portador de Carteira
Nacional de Habilitação na

categoria B ou superior que
tenha a informação de que
ele exerce atividade remu-
nerada;
* Conduzir veículo que aten-
da a requisitos como idade
máxima e que tenha as carac-
terísticas exigidas pelas au-
toridades de trânsito;
* Emitir e manter o Certifi-
cado de Registro e
Licenciamento de Veículo
(CRLV);
* Apresentar certidão nega-
tiva de antecedentes crimi-
nais.

De acordo com o texto
aprovado pela Câmara,
quem não cumprir as exi-
gências pode ser enquadra-
do nas sanções por transpor-
te ilegal de passageiros.

A decisão do Senado re-
tirava completamente os
municípios desse processo.
A intenção dos aplicativos
é que pudessem funcionar
sem qualquer regra, sem
qualquer fiscalização.

Os municípios terão li-
berdade para decidir como
será o funcionamento do
sistema, como a necessida-
de de autorização ou placa
especial, bem como quantos
motoristas poderão atuar no
aplicativo.

A Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Varginha está com inscri-
ções abertas para três projetos fixos, gra-
tuitos, desenvolvidos pela instituição.

Os jovens e adolescentes interessados
em participar, devem se inscrever até o
dia 6 de março (terça-feira), por meio do
site: www.camaravarginha.mg.gov.br,
pelo telefone 3219-4757 ou pessoalmen-
te na Câmara Municipal, que fica na Pra-
ça Governador Benedito Valadares, 11 -
no centro de Varginha.

Este ano a escola oferecerá para os
jovens e adolescentes três projetos fixos,
totalizando 120 vagas.

São eles:
* Parlamento Jovem: projeto volta-

do para alunos do Ensino Médio. Será re-

Escola do Legislativo
da Câmara Municipal

de Varginha está com inscrições
abertas para 120 vagas

alizado às terças-feiras, das 18h às 19h30.
São 40 vagas oferecidas e o início das aulas
é em 6 de março.

* Nasce um Cidadão: projeto para alu-
nos do Ensino Fundamental (7º ao 9º ano).
São oferecidas duas turmas, com 30 vagas
cada. Uma na parte da manhã, das 8h30 às
10h e uma turma da tarde 14 às 15h30. As
aulas são às quintas-feiras e o início está
marcado para dia 8 de março.

* Plantando uma Semente: destinado
aos alunos de 4º e 5º anos do Ensino Funda-
mental. São 20 vagas oferecidas e as aulas
começam no dia 7 de março. Será realizado
às quartas-feiras, das 8h30 às 9h30.

Para os interessados no projeto Plan-
tando uma Semente, os pais é que devem
fazer as inscrições.
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Concluindo uma série de
inaugurações da Educação,
a Prefeitura de Varginha
entregou na segunda-feira,
26/02, o Centro Educacio-
nal Santinha Salles Gontijo
- CESSG, destinado aos alu-
nos do Ensino Fundamen-
tal I residentes nos bairros
Centenário, Jardim Maria-
na, Damasco, Santa Môni-
ca, Nossa Senhora das Gra-
ças e adjacências.

Em funcionamento nas
instalações da EM Santinha
Salles Gontijo, no bairro
Centenário, o CESSG foi
reestruturado para atender
alunos em tempo integral.
Com a proposta de ampliar
as oportunidades do desen-
volvimento educacional,
respeitando a especificidade
de cada ação, em busca do
propósito de desenvolvi-
mento das habilidades
cognitivas e a aquisição de
novos conhecimentos, o
novo centro contará com
práticas educativas que se-
rão elaboradas para atender
crianças, respeitando as
suas características cultu-
rais e sociais, através da
construção de propostas
curriculares alternativas, ino-
vadoras e necessárias para a
transformação social.

Em seu pronunciamento
o prefeito Antônio Silva
mais uma vez agradeceu e
elogiou as equipes da Seduc
pelo cuidado com as obras
recém inauguradas, cada
uma com sua característica,
porém, todas, demonstran-
do o carinho para com seus
alunos. “Nestes últimos cin-
co anos reformamos mais
de 30 escolas e construímos
outras tantas, para atender
a demanda de alunos que
procuram a Rede Municipal
de Ensino. Sempre digo que
o Brasil precisa passar por
uma reconstrução e tenho a
alegria de concluir que não
estamos decepcionando,
nem traindo a confiança da
nossa população, porque
este é o resultado de um tra-
balho sério e realizado com
sobriedade”, ressaltou o
prefeito Antonio Silva.

Também, o vice-prefei-
to Vérdi Melo falou da ale-
gria de participar de mais
uma inauguração. “Esta, em
especial, porque marca o

Mais uma Unidade de
Educação Infantil foi entre-
gue à população varginhen-
se na sexta-feira, 23/02.

Os beneficiados foram
os moradores do bairro
Novo Tempo que ficaram
satisfeitos com a nova ins-
tituição que atenderá crian-
ças com as idades de 19
meses a 5 anos e que conta
com uma estrutura muito
bem organizada e prepara-
da para acolher com digni-
dade e dedicação aos alunos
nela matriculados.

O evento contou com a
presença do prefeito Antô-
nio Silva e seu vice, Verdi
Lúcio Melo, da secretária de
Educação, Rosana Carva-
lho, da diretora do Depar-
tamento Educacional, Vâ-
nia Flores, de diversas au-
toridades (vereadores e se-
cretários Municipais), coor-
denadoras, gestoras e fun-
cionários da SEDUC, como
também toda a comunida-
de escolar do CEMEI Novo
Tempo (alunos, pais, pro-
fessores, gestores e funcio-
nários).

Esse foi mais um com-
promisso cumprido pela
atual Administração Muni-
cipal - prefeito Antonio Sil-

Prefeitura de Varginha inaugura
Centro Educacional Santinha Salles Gontijo

início de um projeto que te-
mos acalentado, de propor-
cionar educação em tempo
integral para nossas crian-
ças. Esse é um projeto do
Prefeito, de tornar a educa-
ção de Varginha referência
para Minas e para o Brasil.
Então, só temos que agra-
decer a todos que participa-
ram deste processo”, desta-
cou Vérdi Lúcio Melo.

O Centro Educacional
Santinha Salles possibilita-
rá a ampliação da jornada
escolar com a oferta de edu-
cação básica pública em
tempo integral, por meio de
atividades de acompanha-
mento pedagógico e
interdisciplinares, de forma
que o tempo de permanên-
cia das crianças na escola
passe a ser de sete horas di-
árias durante todo o ano le-
tivo, algo há muito almeja-
do e que se faz realidade
nesta Administração do pre-
feito Antonio Silva.

A Administração atual
vem prezando por uma edu-
cação de qualidade que ofe-
reça possibilidades reais de
progresso dentro do contex-
to social, econômico e po-

lítico em que vivemos, a
todo e qualquer cidadão,
promovendo a equidade ao
reconhecer o direito de to-
dos e todas de aprender e
acessar oportunidades
educativas diferenciadas e
diversificadas a partir da
interação com múltiplas lin-
guagens, recursos, espaços,
saberes e agentes, condição
fundamental para o
enfrentamento das desi-
gualdades educacionais.

A cerimônia contou com
a presença do prefeito An-
tônio Silva, do vice-prefei-
to Vérdi Melo, da secretá-
ria de Educação, Rosana
Carvalho, da diretora do
Departamento Educacional,
Vânia Flores Paiva, da co-
ordenadora Geral do
CDCA, Maria Alice Benfi-
ca, juntamente com suas
coordenadoras e assessoria,
a coordenadora do CESSG,
Erondina Barbosa, as coor-
denadoras da SEDUC, as
gestoras da Rede Munici-
pal,  secretários Municipais
e vereadores e toda a comu-
nidade escolar (alunos, pais,
gestores, professores e fun-
cionários) da GESSG..

Centro Educacional Infantil do
bairro Novo Tempo é inaugurado

va, onde a secretária de
Educação, Rosana Carva-
lho, agradeceu as parcerias
e afirmou que as conquis-
tas feitas transformam
Varginha num município
privilegiado, onde os Pode-
res Executivo e Legislativo,
juntos, trabalham para o de-
senvolvimento de uma ci-
dade mais justa e igualitá-
ria.

Ao falar aos presentes, o
prefeito Antônio Silva ex-
pôs sua satisfação ao entre-
gar mais esta obra a toda
comunidade do Novo Tem-
po, que foi escolhido pela
comunidade escolar.

“Não poderia haver uma
escolha melhor para nome-
ar essa instituição, pois,
esse ”novo tempo” trará
mudanças e melhorias que
afetarão integralmente o fu-
turo das crianças que ali se
formarão, proporcionando a

todas a oportunidade de re-
ceber um ensino de quali-
dade e excelência, almeja-
do por todos que acreditam
na Educação como instru-
mento de transformação
social”.

Também, o vice-prefei-
to Vérdi Melo falou da ale-
gria de participar da entre-
ga  de mais uma unidade
escolar. “Temos uma gran-
de preocupação com nossas
crianças, sabemos do quan-
to são necessárias as cre-
ches para sua formação, e o
quanto representam para
seus familiares que podem
trabalhar sossegados, certos
de que seus filhos estão sob
os cuidados de profissionais
capacitados e zelosos ”, dis-
se Vérdi.

O Cemei Novo Tempo
terá capacidade para atender
158 crianças, com idades
entre 1 ano e meio, e 5 anos.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO
Buiú do Ônibus
– PODEMOS

Indicações:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal, à Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer -
Semel, ao Deputado Federal
Dimas Fabiano e ao Deputa-
do Estadual Dilzon Mello para
que sejam envidados todos os
esforços necessários para a
construção de coberturas nas
arquibancadas nos estádios no
Nego Horácio e Sete de Se-
tembro.
*Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, à Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos – Sosub - e à Secretaria
Municipal de Agricultura e
Pecuária - Seagri, para que
seja realizada a manutenção
geral ao longo de todos os tra-
jetos percorridos pelos ônibus
que realizam o transporte es-
colar rural em nosso Municí-
pio, a exemplo da Estrada dos
Tachos, Estrada Fazenda dos
Mascatinho, Estrada Posse
Martins, Estrada Fazenda Pe-
dra Negra, entre outras estra-
das vicinais.
Projeto: Apresentou o Proje-
to de Decreto Nº 2/2018 que
concede Título de Cidadania
Honorária Varginhense à Srª
Maria Alice de Barros
Bemfica.
Carlos Costa – PMDB

Indicações:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos com urgência a ope-
ração tapa buracos na Aveni-
da João Martinho da Ponte e
na Rua Geraldo Gomes Car-
doso, próximo ao cruzamento
destas, no Bairro Monte
Serrat, assim como também a
capina do mato nas imedia-
ções.
* Solicitando ao Prefeito
Municipal e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos com urgência a ope-
ração tapa buracos na Aveni-
da João Augusto de Carvalho,
nas ruas Paulo Severo de
Paiva, Padre Cornélio
Korovsky e José Coelho Le-
mos no bairro Jardim Estrela
II, além de atenção especial no
ponto de ônibus localizado na
Rua Padre Cornélio Korovsky
no Jardim Estrela, em frente
ao número 244-A; solicita-se
ainda a capina do mato que
está invadindo o leito
carroçável desta mesma rua.

Carlúcio Mecânico
- SD
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal as seguintes infor-
mações sobre a reforma do
Centro Municipal de Educa-
ção Infantil – Cemei - Clery
Forjaz Loureiro, no Bairro
Santana: Há previsão para
conclusão da referida refor-
ma? Quando? Por que a obra
ainda não recomeçou, já que
as aulas estão sendo
reiniciadas? Por que não fo-
ram podadas as árvores no in-
terior do Cemei, sendo que
existem galhos secos trazen-
do risco para as crianças que
brincam no local?
* Solicitando à Copasa -
Companhia de Saneamento de
Minas Gerias – Copasa - e ao
Senhor Prefeito Municipal,
através do Secretário Munici-
pal de Meio Ambiente, as se-
guintes informações sobre o
serviço de água e esgoto no
município: Por que o valor da
taxa de esgoto está pratica-
mente igual ao valor cobrado
pela água? Por que é cobrado
o mínimo de consumo de água
de seis mil litros quando não
é usado pelo munícipe? Como
é calculado este consumo de
6 mil litros? Como é feita a
análise da água? De quanto
em quanto tempo ela é feita
para comprovar a condição
adequada para o consumo?
Por que falta água no Bairro
Centenário aos finais de sema-
na? É possível colocar nos
hidrômetros o eliminador de
ar? Existe a possibilidade de
colocar hidrômetro na rede de
esgoto? Qual a porcentagem
de esgoto coletado, tratado e
disposto adequadamente após
o tratamento na cidade?
Projeto: Apresentou o Proje-
to de Lei Nº 6/2018 que dis-
põe sobre denominação de
logradouro público.

Delegado Celso - PSB
Indicação:
*Encaminhando a apresenta-
ção de Minuta do Código de
Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal de Vargi-
nha, como forma de contribuir
no processo de revisão com-
pleta da Lei Orgânica do Mu-
nicípio e do Regimento Inter-
no dessa Casa Legislativa pro-
posta por essa parlamentar,
através da Indicação Nº356/
2017 datada de 05 de julho de
2017.
Projeto: Apresentou o Proje-

to de Lei Nº 8/2018 que dis-
põe sobre denominação de
logradouro público.

Cláudio Abreu - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal que seja realizado,
de forma urgente, o aumento
da esterilização cirúrgica de
cães e gatos.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal, ao Secretário Munici-
pal de Governo e ao Secretá-
rio Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos para que seja
realizada a reforma da quadra
poliesportiva e instalação de
uma academia de rua na pra-
ça localizada na Avenida
Manoel Vieira da Silva, no
bairro São Francisco.

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito aná-
lise da viabilidade e providên-
cias cabíveis para estabelecer
Parceria Público-Privada –
PPP para adoção de praças
públicas pela comunidade.
Requerimento: Solicitando
ao Prefeito, através do Secre-
tário Municipal de Saúde,
Mário de Carvalho Terra e ao
Senhor Governador do Esta-
do de Minas Gerais, Fernando
Damata Pimentel, através do
Secretário de Estado da Saú-
de (em exercício), Nalton Se-
bastião Moreira da Cruz, as
seguintes informações sobre o
motivo da falta de medica-
mentos nas unidades munici-
pais de saúde de Varginha:
Quais medicamentos estão em
falta nas unidades de saúde do
município? Quais medidas
serão adotadas para que seja
sanado esse problema da fal-
ta de medicamentos? O Mu-
nicípio já buscou junto ao Mi-
nistério da Saúde e à Secreta-
ria de Estado de Saúde de
Minas Gerais, meios para au-
mentar o estoque de medica-
mentos para distribuição e
atendimento integral aos
munícipes? Se positivo, infor-
mar qual o posicionamento
desses órgãos.

Joãozinho
Enfermeiro - PSC
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal a construção de
uma quadra poliesportiva no
bairro Park Rinaldo, na área
próxima ao Cemei Célia Cam-
pos Tavares, localizado na
Rua Samuel Eli de Araújo.
* Solicitando ao Prefeito
Municipal a capina e limpe-
za, construção de calçada,
abrigo para o ponto de ônibus
e iluminação adequada na
Avenida dos Tachos, no Bair-
ro Sagrado Coração.

Leonardo Ciacci - PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos, a pintura de sinali-
zação de "PARE" na Rua Dou-
tor José Justiniano Paiva, es-
quina com a Rua Turmalina,
na Vila Bueno.
* Solicitando ao Senhor Pre-
feito Municipal, Polícia Mili-
tar de Minas Gerais – PMMG,
24º Batalhão da PMMG e à
Secretária de Educação de Mi-
nas Gerais, para que envidem
esforços para a implantação
do Colégio Tiradentes da Po-
lícia Militar no Município.
Projeto: Apresentou o Proje-
to de Lei Nº 7/2018 que dis-
põe sobre denominação de
logradouro público.

Marquinho
da Cooperativa - PRB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos que sejam realizadas
as seguintes melhorias na pra-
ça localizada na Alameda das
Arapongas, no bairro Cidade
Nova: limpeza da academia de
ginástica ao ar livre e coloca-
ção de grade de proteção no
entorno da quadra polies-
portiva.
Requerimento: Solicitando
ao Prefeito Municipal as se-
guintes informações referen-
tes à obra de construção do
muro da Escola Municipal de
Educação Infantil Professora
Ariadna Balbino Gamboja,
localizada no bairro Jardim

Corcetti: Por que o muro que
caiu em dezembro do ano pas-
sado ainda não foi refeito, pois
já se passaram mais de 60
dias? Essa situação oferece
perigo à segurança das crian-
ças que frequentam a escola?
Existe risco de desmorona-
mento de partes da constru-
ção? Segundo informações
extraoficiais existe uma mina
d’água no local, esta informa-
ção é verídica? Quando efeti-
vamente o problema será so-
lucionado? Poderá haver a in-
terdição do imóvel, suspen-
dendo o funcionamento da re-
ferida instituição de ensino?
Foi feita perícia técnica de en-
genharia no local? Se sim,
quando foi realizada e qual o
resultado da perícia? Favor
enviar cópia do referido lau-
do. Se não, por quê? Quando
irá começar a obra de recons-
trução do muro? Qual o enge-
nheiro responsável pela obra?

Zacarias Piva - PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos, através do Departa-
mento Municipal de Transpor-
te e Trânsito – Demutran, a
construção de duas faixas ele-
vadas para travessia de pedes-
tres na Rua Hélcio Resende
Ribeiro, Bairro Santa
Terezinha, sendo uma próxi-
ma ao portão de entrada da
empresa Embaplax, na altura
do número 255 e outra próxi-
ma à Praça João Rabelo.
*Solicitando ao Prefeito Mu-
nicipal e ao Secretário Muni-
cipal de Saúde, para que se-
jam mantidos os atendimentos
odontológicos nas escolas
municipais.

Zilda da Silva - PSDB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal e à concessionária
de transporte coletivo urbano
Turilessa Ltda – Autotrans, as
seguintes melhorias nos bair-
ros Sagrado Coração I e II,
Residencial Sete de Outubro
e Alto da Figueira I, II e Par-
que Alto da Figueira:
disponibilização de mais li-
nhas de ônibus para atender a
esses bairros; instalação de
placas com os nomes dos
logradouros.

Zué do Esporte – PODE-
MOS
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito
Municipal e ao Senhor Depu-
tado Estadual Duarte Bechir

para que sejam envidados to-
dos os esforços necessários
para iluminação do campo de
futebol da Escola Municipal
Dr. Jacy de Figueiredo - Caic
I, localizada na Avenida Ma-
nuel Vida, no Bairro Ima-
culada.
Requerimento: Solicitando
ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos as seguin-
tes informações sobre a im-
plantação de medidas que vi-
sam à organização do trânsito
na Avenida da Silva Neto, no
Bairro Primavera, próximo à
Escola Professora Selma
Aparecida Bastos Martins:
Por que as medidas indicadas
ainda não foram realizadas?
Existe previsão para a realiza-
ção desse serviço? Quando
esse serviço será realizado?

Pastor Fausto apresen-
tou, durante reunião ordiná-
ria da Câmara de Varginha,
uma indicação que sugere à
Prefeitura Municipal que
realize a pavimentação da
Rua Braz Paione no bairro
Vila Barcelona.

De acordo com o verea-
dor, moradores do bairro há
anos reclamam sobre a fal-
ta de pavimentação do lo-
cal. “Essa rua é uma das
mais movimentadas do
bairro, principalmente por
ser um dos principais aces-
sos dos moradores a Escola
Municipal Camilo Tavares
e ao Propac, mas a falta de
pavimentação em um gran-
de trecho da via causa mui-
tos transtornos, principal-
mente pelo pó nos dias se-
cos e pela lama que se acu-
mulam nos dias chuvosos,
tornando o local escorrega-
dio e perigoso, colocando
em risco a integridade dos
que por ali transitam, prin-
cipalmente das crianças”,
relatou o vereador Pastor
Fausto.

Ele ressaltou ainda que
nos horários de início e en-
cerramento das aulas é in-
tensa a movimentação de
veículos e pedestres, porém
não há sinalização que ori-
ente o fluxo do trânsito.

“Segundo relatos, os
motoristas passam por ali
em alta velocidade e os pe-
destres, que em grande par-
te são crianças, transitam no
meio da rua, representando
um risco iminente de aci-
dentes”, finalizou.
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HOMENAGEM  AO

?

* Respostas invertidas abaixo

?

?

Perguntas Corriqueiras
01 - Local de arquivar uma unha?
02 - Mulher que só vai, nunca volta?
03 - Atravessa o rio sem se molhar?
04 - Vento que a gente pode desviar?
05 - Quando o anão é tido como maior?
06 - Não é nada doce no reino das abelhas?
07 - Fácil de arranjar, difícil de terminar?
08 - Sete irmãos, cinco vão à feira, dois não?
09 - Xarope que a gente toma ao ficar nervoso?
10 - Trabalho que se começa de cima para baixo?

Perguntas Culturais
11 - Montanha de gelo no mar?
12 - Sistema montanhoso europeu?
13 - Lei que está contida no Tora?
14 - Publicano Levi, filho de Alfeu?
15 - Palavra que substitui o substantivo?
16 - Instrumento musical de João Gilberto?
17 - Sigla da Escola formadora de tenentes?
18 - Ato do avião levantar vôo no aeroporto?
19 - Principal atividade industrial do Ceará?
20 - Ave comum nas ceias natalinas brasileiras?

RESPOSTA - 1- Na letra U; 2- A Ida; 3- A
ponte; 4- Do ventilador; 5- Quando com-
pleta 21 anos; 6- O zangão; 7- Um proble-
ma; 8- Os dias da semana; 9- Aquele “Agite
antes de usar”; 10- Furar um poço; 11-
Iceberg; 12- Alpes; 13- Mosaica; 14- São
Mateus; 15- Pronome; 16- Violão; 17-
AMAN; 18- Decolagem; 19- Têxtil; 20- Peú.

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

4 a 10 MARÇO 2018

Áries 21/3 a 20/4 - Pensar em você
é bom, mas ideia fixa é inconveni-
ente e afasta as pessoas.
Touro 21/4 a 20/5 - Prefira atitu-
des simples. Sua postura por ve-
zes dificulta a convivência.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure
vencer as dificuldades com mais
entusiasmo e bom humor.
Câncer 21/6 a 21/7 - Não deixe
as pessoas esperarem indefinida-
mente por suas decisões.
Leão 22/7 a 22/8 - Não tenha
medo de ser feliz. Pense apenas
o positivo. Dê valor em tudo.
Virgem 23/8 a 22/9 - Guarde seus
sentimentos para usar na hora de-
vida. Não se desgaste.
Libra 23/9 a 22/10 - Que seu lado
simpático e social sirva de veícu-
lo para novas conquistas.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Defini-
tivamente os problemas da vida
não têm uma única solução.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Dê tem-
po para que outras pessoas pos-
sam se manifestar e partilhar junto.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Bom
que saiba controlar o emocional
quando problemas são materiais.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure
não demonstrar frustração pelo
que esperava e não aconteceu.
Peixes 20/02 a 20/03 - Mais paci-
ente, você dará espaço às pessoas
para notarem a sua sinceridade.

Respondam:
* Por que os kamikazes usavam capacete?
* Deve-se usar agulhas esterilizadas para injeção
letal?
* Por que, neste mundo, até os zeros, para serem
algo, devem estar na direita?
* Para que serve o bolso em um pijama?
* Se nada gruda no teflon, como o fixaram nas
panelas?
* Por que os aviões não são fabricados com o mes-
mo material usado nas suas caixas pretas?
* Como pode o Pato Donald ter sobrinhos, se não
tem irmãos?
* Por que o Pato Donald aparece enrolado numa
toalha, quando toma banho, se ele não usa calças?
* Por que, ao procurar o número de uma casa em
uma rua, abaixamos o volume do rádio do carro?
* Por que as lojas, abertas 24 horas, possuem por-
tas?
Frases de efeito
* Entrou muda e saiu planta.
* No Havaí todas as sandálias são havaianas.
* A primeira Missa do Brasil foi o maior progra-
ma de índio.
* Mulher grávida reclama de barriga cheia.
* Os filósofos têm um problema para cada solu-
ção.
* Lixo - coisa que jogamos fora. Coisas - lixo que
guardamos.
* As fitas são virgens porque o gravador é estéreo.
* Herói é o covarde que não teve tempo de fugir.
* Pinte os cabelos de preto para encontro amoro-
so, e de branco para encontros de negócio.
* Relógio que atrasa não adianta.
* Nunca se deve bater num homem caído, a não
ser que você tenha certeza que ele não vai se le-
vantar.
* Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é
lucro.
* Se você acredita em reencarnação, me dê R$
1.000,00 e lhe pago na próxima.
* Um chato nunca perde o seu tempo; perde o dos
outros.
* Não brinque com fogo; ele não sabe brincar.
* Uma celebridade é alguém que trabalha duro
muito tempo para se tornar conhecida, e depois
passa a usar óculos escuros para não ser reconhe-
cida.
* Você está velho quando achar que todo mundo
está morrendo cedo.
* Não há pior inimigo do que um falso amigo.
* Canela: dispositivo para achar móveis no escu-
ro.
* Amigo é alguém que tem os mesmos inimigos
que você.
* A fé move montanhas. Os ecologistas são con-
tra.
* Ser canhoto é muito fácil; o difícil é ser direito.
* Evite uma vida sedentária. Beba água.
* Quando não restar mais nenhuma opção, leia o
manual.
* Evite acidentes; faça de propósito.
* Quando era menor pensava que dinheiro era a
coisa mais importante do mundo. Hoje tenho cer-
teza.
* Você sabe que está ficando velho quando as ve-
las custam mais caro que o bolo.
* A primeira amnésia a gente nunca esquece.
* A vantagem de ter péssima memória é divertir-
se muitas vezes com a mesma coisa boa como se
fosse a primeira vez.
* Não existem ateus numa pane de avião.
* No avião o medo é passageiro.
Bom humor é tudo...
Sete horas da manhã, o marido entra em casa. A
mulher espera de pé, perto da porta.
- Chegando a esta hora, Superman?
- Desculpe, eu estava com clientes.
- E vocês discutiram a noite toda até às sete da
manhã, Superman?
- Tá certo. Nós fomos a um bar, até às três horas,
para bebericar.
- Até as três, Superman? E o que aconteceu que
você só chegou agora, às sete, Superman?
- Eu... bem, é que depois nós fomos a uma boate
de streep-tease, mas eu só fiquei olhando. Eu não
percebi o tempo passar.
- Tá bem, Superman. Você só olhou. No que mais
você quer que eu acredite, Superman?
- Nada... eu... espera aí, querida... por que é que
você está me chamando o tempo tudo de
Superman?
- Porque só o Superman usa a cueca por fora da
calça!

Comunicado Prefeitura de Varginha
A Prefeitura de Varginha vem a público esclarecer que não compactua

com a atitude da Autotrans, concessionária do serviço do Transporte Coleti-
vo Urbano, de demitir Cobradores de algumas linhas que circulam pela cida-
de. Tanto é que a empresa foi notificada pelo Departamento Jurídico da Pre-
feitura na sexta-feira, 23/02 e novamente na segunda-feira 26/02, conside-
rando que estão infringindo o Contrato de Prestação de Serviço firmado en-
tre a Empresa e o Município, tendo por base edital de licitação, que contem-
pla nas planilhas projeto básico e Decreto que regulamenta o serviço, a pes-
soa do COBRADOR.   Fiscais do Demutran intensificaram a fiscalização a
fim de verificar essa irregularidades para as medidas cabidas.

Foi publicada, no Diário
Oficial de Minas Gerais, na
quarta-feira (13/12/17), a Por-
taria nº 754/17 do DETRAN-
MG, que estabelece procedi-
mentos para a operacionali-
zação e credenciamento de
pessoas jurídicas para atuarem
no sistema eletrônico de ano-
tação, transmissão e recepção
dos relatórios de avaliação
elaborados pelos instrutores,
relativos às filmagens de au-
las e exames práticos de dire-
ção veicular, ministradas aos
candidatos à obtenção da
CNH.

O tão discutido monitora-
mento de exames práticos, as-
sunto que vem sendo debati-
do há muitos anos, agora será
obrigatório em Minas Gerais
para as categorias ACC, A, B,
C, D e E.

De acordo com a Portaria,
o sistema de monitoramento
compreenderá áudio, vídeo e
telemetria.

REUNIÃO COM CFCs
O Siprocfc-MG promoveu,

na terça-feira (20/02/18), uma

Aulas e Exames Práticos de
Direção veicular passarão a ser
filmados

reunião com representantes de
cerca de 20 CFCs de todas as
regiões do Estado. A pauta
principal foi a publicação da
Portaria 754/17 pelo Detran-
MG.. Na reunião, foram dis-
cutidas diversas questões re-
lacionadas ao assunto. Escla-
receram-se pontos e foi expli-
cado como vai funcionar o
processo, para que se possa
ampliar a discussão com toda
a categoria, afirmou o presi-
dente do Siprocfc-MG,
Alessandro Dias.

Os próprios presentes de-
cidiram que deverá ser mon-
tada uma comissão de traba-
lho com membros de CFCs de
diferentes regiões do Estado,
para que sejam definidos al-
guns pontos sobre o tema, até
para discussão com o próprio

Frequentemente, os diri-
gentes de Auto Escola são
perguntados sobre como ser
um instrutor, um diretor de
Auto Escola. Antes de mais
nada, os interessados de-
vem fazer o curso de forma-
ção em uma das entidades
credenciadas junto ao
Detran-MG.

Segundo informações
fornecidas pelo site do
Detran-MG, para ingressar
no curso de diretor de Ensi-

Saiba como ser um(a)
Diretor(a) de Ensino de Auto Escola

no, os interessados devem,
além de ter no mínimo 21
anos de idade, ter qualquer
curso superior completo e
no mínimo dois anos de ha-
bilitação (não precisa ser
habilitado na categoria D).

Após a conclusão do cur-
so, o profissional deve se
credenciar na Coordenação
de Educação de Trânsito do
Detran-MG e apresentar os
documentos exigidos pelo
órgão: CNH válida; CPF

Detran-MG. Para isso, acon-
tecerão novas reuniões - uma
aconteceu na quinta-feira (dia
1º/03/18), às 10h, na sede do
sindicato. O empresário de
CFC que tiver interesse em
fazer parte da comissão de tra-
balho, pode fazer contato atra-
vés do email:
presidencia@siprocfcmg.org.br

Encontro de Trabalho
Para aprofundar no assun-

to e para que toda a categoria
participe, de forma ampla, e
que tenha acesso à informação
sobre a determinação da Por-
taria 754/17, o Siprocfc-MG
vai promover, ainda no mês de
março, o 8º Encontro de Tra-
balho, para tratar especifica-
mente sobre o monitoramento
de exames práticos veiculares.

ativo; Diploma ou certifica-
do de escolaridade expedi-
do por instituição de Ensi-
no devidamente creden-
ciada pelo órgão competen-
te; Certificado de conclusão
do curso específico de
capacitação para a ativida-
de; comprovante de resi-
dência; contrato de trabalho
com o CFC devidamente
anotado na Carteira de Tra-
balho e Previdência Social
e certidão negativa do regis-
tro de distribuição e de exe-
cuções criminais referentes
às práticas de crimes con-
tra os costumes, fé pública,
patrimônio, à administração
pública, privada ou da jus-
tiça e os previstos na lei de
entorpecentes, expedidas
no local de seu domicílio ou
residência.

O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) regula-
mentará exame obrigatório
para avaliação de instrutores
e examinadores de Trânsito,
de conteúdo único, a ser apli-
cado anualmente e de valida-
de Nacional. O exercício da
atividade de Instrutor ou Exa-
minador de Trânsito depen-
derá de prévia aprovação no
exame, conforme estabelece
o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 5/2018.

A proposição, de autoria
do senador Cássio Cunha
Lima (PSDB-PB), será ana-
lisada em caráter terminativo
na Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania (CCJ),
onde aguardava o recebimen-
to de emendas até o dia 16/
02. Embora a Resolução 321/
2009 do Conselho Nacional

Exame Nacional para Instrutores
e Examinadores de Trânsito

de Trânsito tenha instituído
exame obrigatório para ava-
liação de instrutores e exami-
nadores de trânsito no exer-
cício da função em todo o ter-
ritório Nacional, a sua efeti-
va aplicação não se deu de
forma unificada, justifica o
autor do projeto, que altera o
artigo 156 da Lei 9.503/1997.

A responsabilidade pela
aplicação dos exames, lem-
brou o senador, ficou a cargo
dos órgãos e entidades exe-
cutivos de trânsito dos Esta-
dos e do Distrito Federal
(Detrans). A solução adotada
consistiu na disponibilização
aos órgãos e entidades exe-
cutivos de trânsito de siste-
ma informatizado, com ban-
co de questões, para geração
aleatória dos exames.

A proposta que ora apre-

sento preconiza a realização
de um 'provão' Nacional que
permitirá avaliar e comparar
a qualidade da formação re-
cebida nas diversas unidades
da federação, explica Cássio
Cunha Lima na justificativa
do projeto.

O senador entende que a
avaliação do grau de conhe-
cimento dos instrutores e exa-
minadores de Trânsito em ati-
vidade nas autoescolas, cabe
ao Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) ter um
diagnóstico que abranja todo
o país, o que produzirá sub-
sídios para o processo de de-
cisão e formulação de ações
voltadas para a melhoria na
qualidade de ensino para a
formação e para o exame dos
candidatos à Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH).



7VARGINHA  & Sul de Minas ALFENAS & Circunvizinhas }    04 / 03 / 2018

VEICULAÇÃO

NAS TVS

CORDETE PAULO
PRODUTOR ARTÍSTICO

WHATSAPP  (35)

9.9989-60399.9989-60399.9989-60399.9989-60399.9989-6039

APRESENTAÇÃO AO VIVO EM SUA

CIDADE

Anuncie nos Jornais impressos

PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.
* MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E

EMPRESAS FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’
POR CAUSA DISSO.

www.tvminasdosul.com.brwww.tvvarginha.com.br

TV VARGINHA TV BELO HORIZONTE
Para ver a TV VARGINHA a TV MINAS DO SUL a TV BELO HORIZONTE acesse pelo Aplicativo Grátis da

TV VARGINHA  da TV MINAS DO SUL da TV BELO HORIZONTE. Basta entrar no PlayStore ou GooglePlay
no seu Celular e digitar TV VARGINHA ou REDE MINAS DO SUL ou TV BELO HORIZONTE e baixar.

Agora é só compartilhar e divulgar para os seus amigos baixarem. A TV VARGINHA a TV MINAS DO SUL a
TV BELO HORIZONTE  já estão no ar as 24 horas do Dia, os 7 dias da Semana, os 365 dias do Ano.

Você também assiste as TVs VARGINHA  MINAS DO SUL TV BELO HORIZONTE  pelo Tablet e Smart Tv

www.tvminasdosul.com.br

TV MINAS DO SUL

Anuncie nas TVs

Alfenas & circunvizinhas  (35) 9.9989-6039

E-mail: minasdosul@minasdosul.com.br

Desde a segunda-feira (26/
2), o candidato interessado em
participar do concurso públi-
co da Secretaria de Estado de
Educação (SEE) poderá fazer
sua inscrição. A inscrição deve
ser feita no site da Fundação
Mariana Rezende Costa
(Fumarc), instituição respon-
sável pela realização do cer-
tame, até às 23h59min do dia
8 de março deste ano. A taxa
de inscrição é de R$ 70,00.

De acordo com o Edital
SEE Nº 07/2017, a partir de
16 de março, o candidato de-
verá conferir, no site da
Fumarc, através da Lista das
Inscrições Deferidas, se os
dados da inscrição foram re-
cebidos e o pagamento proces-
sado.

O certame, autorizado em
novembro pela Secretaria de
Estado de Planejamento e
Gestão de Minas Gerais
(Seplag), contará com 16 mil
vagas para o cargo de Profes-
sor de Educação Básica (PEB)
de diversas disciplinas e com
700 vagas para Especialista
em Educação Básica (EEB).
As oportunidades contem-
plam todas as 47 Superinten-
dências Regionais de Ensino.

“A realização do concurso
segue rigorosamente diretriz

 Inscrições para concurso
público da Secretaria de

Educação de Minas Gerais
São oferecidas 16 mil

vagas para o cargo de Pro-
fessor de Educação Básica
de diversas disciplinas e
700 vagas para Especialis-
ta em Educação Básica.

política do Governo de forta-
lecer os alicerces da estrutura
da educação básica em Minas
Gerais, investindo fortemen-
te em reverter o quadro de
precarização encontrado no
início da gestão. Com base nas
mais de 50 mil nomeações re-
alizadas entre 2015 e 2017,
nós já atingimos um patamar
da ordem de 43% de servido-
res efetivos. Esse concurso vai
nos possibilitar fazer com que
os professores efetivos do Es-
tado tornem-se maioria, pela
primeira vez em muitos anos”,
destaca o subsecretário de
Gestão de Recursos Humanos
da SEE, Antonio David
Junior. São ofertadas vagas
em 848 municípios mineiros.

Para as vagas de Especia-
lista, não há distinção de ha-
bilitações: os servidores pode-
rão atuar como orientadores
educacionais, supervisores ou
coordenadores pedagógicos,
desempenhando funções fun-
damentais na organização da
escola e no aprimoramento
dos processos de ensino.

Já os cargos de Professor
abrangem várias disciplinas
como História, Geografia,
Química, Física, entre outras,
que compõem o currículo bá-
sico dos anos finais do Ensi-
no Fundamental e de todo o
Ensino Médio. Especifica-
mente para esta carreira, as 16
mil vagas estão distribuídas
entre 848 municípios minei-
ros, no universo de 852 muni-
cípios que contam com esco-
las estaduais.

Etapas
O concurso é dividido em

duas etapas. A primeira con-
siste na aplicação das provas
objetivas e a segunda na ava-
liação de títulos.

As provas objetivas vão
contar com 60 questões de
Língua Portuguesa, Matemá-
tica, Conhecimentos didático-
pedagógicos e conhecimentos
específicos, e está prevista
para o dia 8 de abril de 2018.
Os candidatos terão como lo-
cais de provas todas as cida-
des-sede das Superintendênci-
as Regionais de Educação.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto
com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou
de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de
1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural –
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que
contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem emprega-
dos e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, en-
quadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realiza-
rem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no
Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O recolhimento
da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimen-
to integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias fo-
ram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, re-
passadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB,
remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado
entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebi-
mento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá so-
licitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do
Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do venci-
mento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet,
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacio-
nado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por
escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifí-
cio CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação
da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no
site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federa-
ções Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais.

Brasília,  4 de Março de 2018.

João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Para o Governo de Minas Gerais, educação 

é prioridade. Com diversidade e inclusão, 

estamos escrevendo uma nova história.

  Mais de 150 mil alunos na Educação Integral e Integrada.

  Concurso público: 16 mil vagas para professores.

  Nomeação de 50 mil novos servidores.

  Crescimento de 150% na oferta de cursos técnicos.

  480% de aumento dos investimentos em Educação Profissional.

  Reajuste de mais de 46% nos salários dos trabalhadores 
da Educação.

  O melhor índice de leitura do Brasil na Avaliação 
Nacional de Alfabetização.

  Um dos melhores Estados em escrita e matemática 
no Ensino Fundamental.

VOLTA ÀS AULAS 2018
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“ O PROFESSOR 
TEM UM PODER 
IMENSO. TEM UMA 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL.”
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A Prefeitura de
Varginha, por meio da  Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, entregou nesta
quinta-feira, 22, o Cemei
do bairro Damasco, que
faz uma homenagem a
Professora Santusa Maria
Rabelo Rezende, esposa
do ex-senador Morvan
Acayaba  e mãe do Dire-
tor Superintendente da
Fundação Cultural, Lean-
dro Acayaba. A creche, foi
construída na Avenida Ieda
Carvalho Silva, 2220,
atenderá 161 crianças de 0
a 3 e de  4 a 5 de anos.

Presente na solenidade
o prefeito Antônio Silva

Administração Antonio Silva inaugura
Centro de Educação Infantil

Professora Santusa no Damasco
manifestou a satisfação do
dever cumprido ao entre-
gar mais uma creche para
a população de Varginha.
“Uma unidade que foi ca-
rinhosamente planejada e
executada por uma equipe
de profissionais da educa-
ção e da obras, e que cer-
tamente acolherá seus fi-
lhos com todo carinho e
cuidado que merecem, de
forma que vocês, pais, pos-
sam exercer suas ativida-
des com tranquilidade”,
disse o prefeito.

“Se referindo ao ex-se-
nador professor Morvan
Acayaba, o prefeito Antô-
nio Silva falou da satisfa-

ção de estar  homenagean-
do  “Dona Santusa”.

 “Uma homenagem sin-
gela pela história da Dona
Santusa e de sua família.
Esposa, mãe e professora
dedicada, merecedora des-
ta homenagem que escre-
ve seu nome na história de
Varginha”, ressaltou o pre-
feito lembrando, ao final
das mais de 30 escolas que
foram durante os últimos
cinco anos.

Completando o raciocí-
nio do prefeito, o vice
Vérdi Melo lembrou do
desejo da administração de
tornar a Educação de
Varginha referência para
Minas e para o Brasil.

“Apesar dos tempos de
crise, caminhamos na con-
tramão de direção do pais,
concluindo e entregando
importantes obras para a
saúde, educação e outras(35) 2106-8100

áreas. Tudo isso conse-
quência de um gestão bem
feita, como tem feito o pre-
feito Antônio Silva,   de-
monstrando competência e
seriedade para com a coi-

sa pública”, salientou
Vérdi que fez questão de
cumprimentar o ex-sena-
dor Morvan Acayaba e
seus familiares pela home-
nagem a Dona Santusa.


