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Recebidos pelo diretor Superintendente, Leandro Acayaba, e pelo produtor Cultural da Fundação, Rosildo Beltrão,
o presidente do Varginha Fusca Clube, Rogério Galanti, e o secretário da entidade, Helvécio Massote, buscaram
apoio para a realização do 1º Encontro Regional de Fuscas e Veículos derivados à ar em Varginha. Agendado para
o domingo, dia 20 de maio, o evento será na Praça da Fonte, Concha Acústica, Praça do ET e ruas do entorno.

NA FOTO O VEREADOR ZACARIAS PIVA, O PROPRIETÁRIO
DO EMPREENDIMENTOS ÁUREA E O ADVOGADO RODRIGO
MANOEL JUNTO DAS REPRESENTANTES DO CARTÓRIO

Não por se tratar do vereador, ou do político, ou do advogado Zacarias Piva, mas, sim, da vontade da pessoa Zacarias
Piva em ajudar aqueles que estão em dificuldades a encontrar
solução para seus problemas. Assim, Zacarias Piva se dispôs a
auxiliar, a trabalhar para ajudar os moradores, adquirentes de
lotes do Jardim Áurea, a conseguirem a escritura de seus imóveis ali..
Após anos de muito trabalho e incertezas, cerca de 240 famílias que vivem no Jardim Áurea e que não tinham a escritura
de seus imóveis, agora terão esse problema resolvido. Na tarde
da última sexta-feira (16), em uma cerimônia simbólica realizada no Cartório do 1º Ofício de Notas de Varginha, foram
lavradas as primeiras escrituras dos proprietários das residências.
Essa conquista é fruto de um trabalho em conjunto entre o
vereador Zacarias Piva, que contou com a boa vontade do sócio majoritário da empresa Empreendimentos Áurea Ltda, José
Alves de Lima, e a dedicação do advogado Rodrigo Manoel
Silva, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB
– Varginha, que estiveram presentes na cerimônia.
A ação faz parte do programa de regularização que teve
inicio em 2014, através de uma audiência pública proposta pelo
vereador Zacarias Piva. Os moradores compareceram à audiência pública na Câmara de Varginha na noite do dia 10 de abril de
2014 e saíram esperançosos em ver o problema resolvido.
No mês seguinte, em maio de 2014, dando sequência às
ações do programa de regularização, foi realizado também pela
Câmara de Varginha um mutirão onde foi recolhida toda a documentação dos moradores interessados em obter a escritura.
Desde então, as negociações com o proprietário do loteamento
e moradores foram sendo realizadas e agora chega o final feliz
para um problema que se arrastava há quase três décadas e que
só foi possível ser solucionado através de muita dedicação e
empenho de todas as partes envolvidas, como explica o vereador Zacarias Piva. “Houve a boa vontade de muitas partes que
foram envolvidas no processo para que tivéssemos êxito nesse
trabalho”.
Ainda de acordo com o Zacarias Piva, a Câmara Municipal
de Varginha colaborou para a solução de um problema social
de anos. “A maioria das pessoas que mora no bairro não teria
condições de buscar essa solução por meios próprios. Agradeço de público o Dr. Rodrigo, advogado com conhecimento técnico que, como representante da OAB, nos orientou de forma
exemplar e gratuita e ao Sr. José Alves que, com disponibilidade e boa vontade, entendeu a importância do que nós apresentamos. Sem essas duas peças nós não teríamos chegado a esse
final feliz”, disse Zacarias.
Os moradores que já possuem a documentação que foi providenciada durante o processo de regularização precisam comparecer ao cartório para lavrar suas escrituras. Quem ainda não
possui a documentação necessária tem que procurar o vereador Zacarias Piva e providenciar
os papéis que ainda faltam. O prazo para procurar o cartório e passar a escritura é de seis meses, ou seja, até setembro deste ano.
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* Apesar de toda a precaução necessária, ante um
acontecimento de invasão,
lá no Plenário da Câmara,
na parte superior, no decorrer de uma reunião, a colocação de um Detector de Metal na sala de entrada da Câmara de Varginha, por enquanto, tornou-se motivo de risos e sorrisos, e um brinquedo para as crianças - prá lá e prá cá - para ouvirem o
alarme. Ká entre nós, não precisava tanto.

* Cá pra nós, o vereador Zacarias Piva (PP), com vistas a sua candidatura a deputado estadual, está tranquilo
até dia 7 de abril, quando termina o prazo para mudar de
partido sem perder a função. Ká entre nós, como colocado no Cá pra nós da edição anterior, ir para o PSC agora de Bolsonaro, ou para o PTB de Dilzon Melo - novamente candidato a deputado estadual, ou ir para o DEM
- que deve estar junto com o PSDB, melhor será se permanecer no PP - já que a legenda está mudando de
posicionamento se tornando propensa a lhe dar a vaga a
candidato a deputado estadual.

* Cá pra nós, onde é melhor para Zacarias Piva visando a eleição de 2.020 - eleição para Prefeito: PP ou DEM
ou PTB. Ká entre nós, como PP e PTB estão juntos no
Executivo, ainda é melhor Zacarias Piva, primeiro, “sacar da carta que possui na manga”.
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Cá p’ra nós
da visita do secretário Rex Tilerson à América do Sul em
fevereiro. E pode passar à condição de inimigo por ser
um dos principais parceiros dos chineses. O embate EUA
x China deixa o Brasil em posição delicada, prensado entre dois titãs. Mas, também traz oportunidades. Em sua
retaliação, os chineses já ameaçam boicotar a soja norteamericana -o que os forçaria a comprar mais grão brasileiro.

* Ká entre nós, estatísticas comprovam: os EUA estão
deixando de ser a maior economia. Na comparação do
PIB pela paridade do poder de compra, segundo o FMI,
os norte-americanos já foram superados em 2014, quando seu peso na economia global caiu para 16% contra
16,6% da China. A diferença hoje é maior: 17,9% a 15,6%.
E segue subindo. É nesse contexto que se situa a guerra
comercial aberta pela Casa Branca com a sobretaxação
do alumínio e aço. A medida dá início a políticas agressivamente protecionistas para turbinar o PIB norte-americano e melhorar sua posição relativa no globo, quiçá recuperando a liderança. A ‘guerra do aço’ não é só do aço,
nem só de Trump. É uma guerra de hegemonia: os EUA
tentam salvar o seu império.

* Cá pra nós, convenhamos, cá entre nós, as conver* Cá pra nós, o vice-prefeito Vérdi Melo (PSDB) ca- sas entre partidos no campo da oposição em Minas avan-

minha para 2.020 como sua última chance de chegar a
chefe do Executivo da Prefeitura de Varginha. Ká entre
nós, Vérdi se dedicou de corpo e alma como vice-prefeito
de Antonio Silva (PTB), primeiro por sua vocação e disposição em servir a população de Varginha, e, segundo,
para viabilizar e conseguir o apoio do PTB e PP para realizar seu sonho de se tornar Prefeito.

* Cá pra nós, o deputado federal Rodrigo Pacheco
(MDB se filiando ao DEM) deverá vir a Varginha, ainda
neste semestre, quando receberá o título de Cidadão Honorário, oferecido pelo vereador Carlos Costa (MDB). Em
Varginha Rodrigo Pacheco tem amigos, como o vereador
Carlos Costa e o advogado Gustavo Chalfun, ambos do
MDB. Ká entre nós, vamos ver se Rodrigo Pacheco conseguirá convencer esses dois a também ir para o DEM.

* Cá pra nós, a empresa de Varginha RX Construtora
foi a vencedora da licitação para a primeira etapa da obra
de revitalização do Centro Comercial da cidade. Ká entre
nós, a revitalização do centro comercial de Varginha é
uma luta antiga dos comerciantes, e particularmente do
ex-presidente da ACIV e atual presidente da Câmara de
Vereadores, Leonardo Ciacci.

* Cá pra nós, em poucos dias a obra deve ter início. O
projeto vai contemplar a revitalização, o alargamento e a
troca de piso das calçadas da avenida São José, rua Presidente Antônio Carlos, travessa Monsenhor Leônidas, rua
deputado Ribeiro de Resende, rua São Paulo, rua Presidente Álvaro Costa, rua Delfim Moreira, até o calçadão
da Wenceslau Braz.

* Cá pra nós, o recurso da ordem de R$ 1 milhão para
a realização da obra veio por meio de emenda parlamentar do deputado federal Dimas Fabiano. Em contrapartida,
o Município entrará com o valor de R$146 mil.

çaram muito, configurando um quadro bastante nítido –
se não definitivo – da sucessão de governador. Com os
acordos costurados por Rodrigo Pacheco (PMDB agora
MDB), Marcio Lacerda (PSB) e Dinis Pinheiro (SD), montaram-se bases para três coligações oposicionistas a
Pimentel. Ainda, foi lançado o ‘outsider’ da vez, Romeu
Zema (partido Novo), mais um adversário no caminho da
reeleição de Pimentel, que por sua vez progride na construção de uma superaliança com até uma dezena de siglas
capitaneadas por PT e MDB. Em resumo, os principais
candidatos já se armam. E o jogo vai começar pra valer.

* Cá pra nós, dirigentes partidários influentes e um
deputado idem já dão como certa a candidatura de Pacheco
à frente de uma chapa com DEM, PP e AVANTE. A composição ainda pode ganhar mais partidos, com os quais o
trio central mantém tratativas. Outra chapa bem adiantada reuniria PSB, PDT e PSD para sustentação de Márcio
Lacerda, que ainda tem uma quarta legenda em mira. E
Dinis Pinheiro se viabilizou assegurando o apoio de PPS,
PTB e SD, além de tocar conversas com outras siglas.

* Cá pra nós, no caso da coligação de Dinis, a chapa
tem até nome lançado ao Senado: o ex-governador Alberto
Pinto Coelho, convencido a entrar na disputa pelo presidente do seu novo partido, o PPS, Roberto Freire. Dinis
andou até outro dia muito próximo de Lacerda. Uma união
dos dois ainda não pode ser descartada. Mas, ficou mais
difícil com as cartas já postas na mesa.

* Cá pra nós, o próprio PSDB se isolou quando
condicionou sua adesão a uma chapa à presença de Aécio
como candidato a Senador. “O PSDB vai inteiro ou não
vai”, chegou a declarar o presidente tucano, Domingos
Sávio. Pois, no momento, o partido não está indo a lugar
nenhum. Mas, ainda pode mudar isso.

* Cá pra nós, como não há quem não goste de fofoca * Cá pra nós, uma fonte apontou a saída para o isolapolítica, cá entre nós, o Aécio segue repetindo a
interlocutores que disputará a reeleição a Senador. Mas,
não tem sido visto em Minas. Se ele está fazendo campanha, ninguém sabe ou vê. Ao que parece, o Senador aposta no recall do nome e do seu governo e na propaganda
eleitoral na TV para alavancar a votação nas urnas.

* Cá pra nós, a última professia - Marqueteiro e consultor de um dos maiores institutos de pesquisas do país
previu esta semana que até meados do ano o PSDB irá
substituir Alckmin por João Doria como candidato para
viabilizar sua campanha presidencial.

mento tucano: “Se Aécio desistir da reeleição, o PSDB
terá caminho livre para uma das três chapas”. Ou seja,
com o Aécio os tucanos são rejeitados por todos; sem ele,
podem até escolher com quem ficar.

* Cá pra nós, a grande ironia é que a maior legenda da
oposição em Minas, o PSDB, não está em nenhuma chapa até o momento. Nesses últimos 30 anos, o partido tucano foi o que governou por mais tempo e o que disputou
mais vezes o segundo turno no Estado. Agora corre o risco de ficar de fora até do primeiro turno, isolado por todas as demais forças políticas.

* Cá pra nós, até o Papa tá no meio - Se seguir a orien- * Ká entre nós, quem diz que rico no Brasil não paga
tação do Vaticano, a comunidade católica brasileira irá se
concentrar durante a campanha eleitoral na defesa de uma
pauta que o Papa chama de 3T: Terra para produção, Teto
para abrigo e Trabalho para sustento. Papa Francisco lançou a agenda do T para todo o continente latino, aonde
70% da população irá às urnas até o fim do ano para eleger novos governos.

* Ká entre nós, uma informação pra você: o Brasil é
amigo do inimigo. O inimigo-alvo dos norte-americanos
é obviamente a China. Mas, não só. Um dos mais afetados pela sobretaxa do aço, o Brasil já vem sendo tratado
pelos EUA como um não-amigo; foi excluído do roteiro
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imposto, não deixa de ter certa razão. No IR Pessoa Física de 2017, os 2,4% com maior patrimônio tiveram R$
463 bilhões (ou quase meio trilhão) em rendimentos isentos de tributação.

* Para o vereador Delegado Celso Ávila (PSB),
pela Proposta de sua autoria apresentada na Câmara
Municipal de Varginha, que
resultou na criação do Fundo Municipal de Segurança
Pública e Defesa Social, com o objetivo de proporcionar
recursos financeiros a ações de segurança pública e de
combate à violência em Varginha. Celso vem colocando
sua competência e experiência em prol do Legislativo.
abordado na mídia pernambucana. Ká entre nós, vamos
ver no que vai dar.

* Cá pra nós, Dinis Pinheiro jogou uma pá de cal sobre a sua fugaz aliança com Marcio Lacerda ao anunciar
sua filiação ao Solidariedade (SD), marcada para o dia 22
agora. Ele fechou com essa legenda após ouvir do presidente estadual, Luiz Carlos Miranda, que só terá apoio
interno como candidato a governador. E mais: o SD não
aceita apoiar Lacerda ou outro nome para governador de
Minas. A posição do partido foi exposta com clareza em
reunião com Diniz. Portanto, e ao que parece, definitivamente Dinis e Lacerda não são mais aliados; agora são
adversários. Ká entre nós, agora é guerra eleitoral.

* Cá pra nós, eventualmente, se perder a legenda do
PSB para o PT num acordo feito à sua revelia, Marcio
Lacerda terá ao menos duas opções partidárias para abrigar a sua candidatura e levar em frente a campanha ao
governo: o PDT de Ciro Gomes, que é um amigo e exchefe, e o PSD de Gilberto Kassab, que gostaria de ver o
seu partido disputando o Palácio da Liberdade.

* Cá pra nós, hoje vigora um acordo de cavalheiros na
oposição a Pimentel. Não há ataques diretos e públicos
entre Lacerda e Dinis, nem desses contra Rodrigo Pacheco.
Mas, isso não deve durar. Como as pesquisas não apontaram até agora nenhum favorito disparado, todos têm esperança de chegar ao segundo turno. E ninguém se importará em dar cotoveladas no concorrente ao lado ou à
frente para chegar à reta final. Com a divisão no campo
oposicionista, o primeiro turno deixa de ser uma disputa
da oposição contra Pimentel para ser de todos contra todos. Ká entre nós, nos bastidores, Dinis e Pacheco já trocam farpas.

* Cá pra nós, as providências que Lula e o PT passaram a tomar nos últimos dias devem assegurar ao ex-presidente as condições para manter o nome em evidência e
na corrida à Presidente do Brasil novamente, mesmo após
a sua eventual prisão determinada pela Lava Jato. Lula
está gravando vídeos, lança livros e etc., e até ser preso
ele já terá preparado farto material para alimentar a campanha sem sua presença física.

* Cá pra nós, e não haverá como impedi-lo, na cadeia,
de se manifestar através de outras pessoas e correspondências, gerando novas mensagens eleitorais. Ká entre
nós, concretamente, o ex-presidente pode ser preso em
corpo. Mas, a sua voz e ideias continuarão a circular livremente na sociedade, dentro das regras atuais desse
nosso Brasil.

* Cá pra nós, a campanha de Lula ficará mais difícil
operacionalmente e exigirá muita criatividade do partido
e do marketing se ele for preso e perder a condição de se
mover. Mas, por outro lado - além dos petistas - as atenções do eleitorado estarão garantidas: um candidato prisioneiro é inusitado demais para ser ignorado.

* Cá pra nós, a partir de semana que vem haverá dissidências no DEM. Com a filiação de Rodrigo Pacheco ao
partido para se lançar como candidato ao governo de Minas, a deputada Ione Pinheiro - irmã de Dinis Pinheiro vai se mudar para o SD e para o palanque do irmão Dinis.
Ela deve levar junto vários prefeitos. Esse tipo de rearranjo
será intenso nas próximas semanas com a ‘janela’ para
troca de partidos até o dia 7 de abril.

* Cá pra nós, dissidência não é um problema só no
DEM. A filiação de Rodrigo Pacheco (MDB) ao partido
resulta de uma defecção no MDB e na base aliada do governo Pimentel. No PSB de Marcio Lacerda é visível a
oposição interna de Júlio Delgado (PSB-MG). Ká entre
nós, olhando de perto, vêem-se rachaduras por toda parte. O ‘partido-peneira’, cheio de furos e dissensos, virou
uma regra no sistema partidário brasileiro.

* Cá pra nós, o presidente nacional do PSB, Carlos
* Cá pra nós, decisões partidárias no nível nacional Siqueira, defendeu enfaticamente a candidatura de Marcio
ainda podem impactar a campanha eleitoral em Minas.
Agora mesmo a cúpula do PT toca negociações com o
PSB para apoio ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que tem uma campanha de reeleição difícil pela frente. E na mesa das tratativas, como reciprocidade, os petistas
pedem o apoio do PSB aos seus candidatos em outros
Estados, em especial para Pimentel. O assunto já foi
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Lacerda ao governo de Minas, que chamou de uma “prioridade” do partido. Carlos Siqueira não falou sobre as
tratativas entre o PT e o PSB em Pernambuco. Mas, indicou não ser favorável à exigência petista de que o seu
partido deixe de lançar Lacerda, para apoiar Pimentel em
Minas, em troca do apoio do PT ao Governador
pernambucano, Paulo Câmara, do PSB.
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DETRAN-MG adequa Sistema
e não é permitida abertura de Aulas
sem veículo estar Cadastrado
Desde o dia 5/03/
2.018, o Sistema do
DETRAN-MG foi atualizado de modo a não permitir a abertura de aulas
sem que o veículo esteja
cadastrado no rol do CFC
(Auto Escola) que esteja
solicitando a abertura. A
medida vale para todos os
tipos de veículos.
A partir de agora, o
Sistema identifica e filtra tipo de aula que está sen- uma aula de ônibus, ele
a existência ou não de ve- do ministrada. Por exem- tem que ter um ônibus reículos compatíveis para o plo, se o CFC vai abrir gistrado.

Prefeito e vice de Varginha participam
de encontro de apresentação do novo
Gerente do Sebrae

O Encontro aconteceu na segunda-feira, 12, na sede do Sebrae, oportunidade em
que o engenheiro Rodrigo Ribeiro Pereira, novo Gerente da Regional Sul, foi apresentado ao público formador de opinião,
dentre eles o prefeito de Varginha, Antônio Silva, o vice-prefeito Vérdi Melo, e o
secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Pedro Gazzola, representantes do CREA, Sinduscon, AVEA, Agenda
21, dentre outros.
Em seu pronunciamento o prefeito Antônio Silva deu as boas vindas ao novo Gerente da Regional Sul Sebrae, colocando a
Prefeitura à disposição para projetos de interesse público.
“Sempre tivemos um ótimo relacionamento com a equipe do Sebrae pelo seu
dinamismo e engajamento para com o desenvolvimento de Varginha e assim permaneceremos”.

O engenheiro elétrico Rodrigo Ribeiro
Pereira assumiu em fevereiro a gerência da
Regional Sul do Sebrae Minas.
Pós-graduado em Gestão, Inovação e
Competitividade para Arranjos Produtivos
Locais e com especialização em Gestão
Executiva de Negócios, Rodrigo Pereira
está no Sebrae desde 2006.
No último ano esteve à frente da Regional Centro-Oeste e Sudoeste, a mais nova
unidade administrativa do Sebrae Minas no
Estado. Entre 2006 e 2016, atuou como
analista na Microrregião Vale da Eletrônica, com sede em Santa Rita do Sapucaí.
Rodrigo Ribeiro Pereira substitui
Juliano Cornélio na Gerência da Regional
Sul. A região abrange 136 cidades, distribuídas em oito microrregiões: Alfenas,
Itajubá, Lavras, Mantiqueira, Poços de
Caldas, Pouso Alegre, Vale da Eletrônica e
Varginha (sede).
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Cancelada Resolução
que exigia curso para
renovar a CNH
O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, determinou a revogação da
Resolução do Conselho
Nacional de Trânsito
(Contran), que tornava
obrigatória a realização e
aprovação em curso de
aperfeiçoamento para renovação da CNH - Carteira Nacional de Habilitação. A revogação acontece na próxima segundafeira (19/03).
A decisão para cancelar a Resolução 726/2018
foi encaminhada ao diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e ao presidente do
Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), Maurício Alves.
Por meio de Nota, o
Ministério das Cidades
informou que "a diretriz
da atual gestão da pasta
tem por objetivo implementar ações e legislações que atendam às expectativas da população",
mas, com o propósito de
"reduzir custos e facilitar
a vida do brasileiro".

Decisão foi revogada
pelo Ministro das
Cidades
A obrigação de se realizar cursos não só implicaria em processos burocráticos para o cidadão, mas,
também como em custos
adicionais.
"Informa-se que os técnicos do Denatran, do Ministério das Cidades, seguirão na busca de alcançar o
objetivo de promover a cada
vez mais a segurança dos
usuários de trânsito, mas,
sempre com absoluto foco
na simplificação da vida dos
brasileiros e na constante
busca pela redução de custos de forma a não afetar a
rotina dos condutores que
precisam renovar suas Carteiras de Habilitação/CNHs
por todo o Brasil", declarou
Baldy.

Neste sábado - 17/03, o
presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
chegou a publicar em redes
sociais uma mensagem de
que aguardava essa decisão.
"Vamos aguardar até a
terça-feira para ver se o
Contran suspende a Resolução que exige curso Teórico para a renovação da
CNH. Lembrando que a
Câmara tem a prerrogativa
de aprovar um Decreto
legislativo sustando o ato",
declarou.
O deputado Daniel Coelho (PSDB/PE) já havia preparado um projeto de decreto Legislativo neste fim de
semana para pedir a suspensão da resolução. Com a
medida do Ministério das
Cidades, o ato será desnecessário.

O que exigia a Resolução
Nº 726/2018 para renovar a CNH
Dentre uma série de outras exigências, dentre as modificações e novas Normas para
se tirar a CNH, a Resolução estabelecia que a partir de junho deste ano, “os condutores
que renovarem a carteira de motorista terão que passar por um curso Teórico com exame para atualizarem os seus conhecimentos”. De acordo com a resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), “o curso de reciclagem será composto por dez (10)
aulas e, para que os motoristas renovem a documentação, deverão obter um resultado
favorável de, pelo menos, 70% da prova”.
A deliberação do Contran foi publicada na semana passada. Além do curso e da
prova, “os condutores deverão se submeter aos exames de aptidão física e mental”, que
já são obrigatórios.
As mudanças começariam a valer no dia 6 de junho e seriam aplicadas aos motoristas das categorias A (moto) e B (carro). Segundo o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), o prazo de vigência da Resolução 726 poderia ser prorrogado caso as “adequações e construção logística” das novidades não fossem concluídas dentro dos próximos três meses.
As condições gerais do chamado Curso de Aperfeiçoamento para Renovação da CNH
são que “os motoristas recordem as principais leis de trânsito, normas de circulação e
conduta, tenham conhecimento das sinalizações de tráfego e ordem de prevalência no
trânsito. Além disso, as aulas darão noções de segurança e inspeção do veículo e vão
revisar as infrações, penalidades e medidas administrativas”.
“As aulas terão duração de 50 minutos e poderão ser feitas presencialmente ou à
distância. Neste caso, porém, é preciso que o condutor conclua o curso em, no máximo,
cinco dias após a matrícula”.
Já as provas, “obrigatoriamente presenciais, terão 30 questões de múltipla escolha,
deverão ser feitas no prazo de uma hora, e só serão aplicadas caso os motoristas tenham
participado de todas as aulas do curso. Se os condutores não passarem na prova, poderão fazer um novo exame três dias depois de divulgado o resultado”.
Segundo o Contran, estarão dispensados do aperfeiçoamento apenas os motoristas
que já tiverem passado por outros cursos especializados, como os voltados para veículos de emergência, transporte de passageiros e entrega de mercadorias.
O objetivo principal da mudança, de acordo com o Denatran, “é tornar os motoristas
mais preparados para lidar com as situações de risco enquanto dirigem”. De acordo com
o órgão, a redução dos elevados índices de acidente de trânsito no país, responsáveis
por elevados custos financeiros e emocionais para o Estado brasileiro e a sociedade,
“passa, necessariamente, por um processo de formação que possibilite termos condutores mais hábeis e conscientes de suas obrigações e responsabilidades no trânsito”.
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EU, VOCÊ E O MENDIGO
MILIONÁRIO (para refletir…)
* Janeiro 8, 2018 5: 24pm Gonçalo Rocha
Um mendigo passou décadas sentado sobre uma caixa
velha debaixo de um viaduto pedindo esmola. Um dia, ao
ver um estranho se aproximar, estendeu a caixinha de papelão que segurava na mão e disse:
– Ajuda o idoso, moço?
– Lamento meu querido, mas não tenho dinheiro comigo, – disse o estranho. E ao ver que o mendigo estava sentado sobre uma caixa, perguntou:
– O que tem dentro dessa caixa?
– Nada, – respondeu o mendigo.
– Faz muitos anos que sento nela. É um velho baú inútil
que alguém deixou aqui. Mas tem nada aí dentro não, moço.
O estranho insistiu:
– O senhor já abriu e olhou?
Quando o estranho partiu, por pura curiosidade, ele abriu
a caixa. Para sua surpresa, ela estava cheia de ouro.
Quando ouvi essa história pela primeira vez, fiquei intrigado.
Depois de muita reflexão, entendi o porquê.
Assim como o mendigo, muitos de nós passam a vida
sobrevivendo de migalhas de prazer, aprovação, respeito,

Gonçalo Rocha

DICAS
DE
SUCESSO
segurança e amor, sem ter a mínima curiosidade de olhar
para dentro de si.
Nos acostumamos tanto com quem somos que desistimos de olhar para o verdadeiro tesouro que existe dentro de
nós. A idéia que temos sobre nós torna-se um conceito fechado: “Tem nada de especial em mim não, moço!”, dizemos.
Por que isso acontece?
Em algum momento, no processo de crescimento, passamos a pensar que a vida é dura, difícil, complicada, e que
não somos bons o suficiente para viver a vida dos sonhos.
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Construímos uma imagem mental de pessoa incapaz, medíocre e insatisfeita, e acreditamos que somos essa ficção
fabricada pela mente. A partir de então, para nossa mente, é
isso que somos. E ponto final.
O mais incrível é que nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade – quem somos – cria uma forte
resistência a qualquer idéia que ameace essa identidade. Em
outras palavras, por incrível que pareça, preferimos viver
uma vida insatisfeita a saltar para o novo, correndo o risco
de deixar quem pensamos ser: a insatisfação, frustrada e
infeliz, mas familiar imagem mental que temos de nós.
E como mudar isso? Como romper a falsa imagem mental criada pelo seu condicionamento e abrir o baú que revelaria o nosso EU verdadeiro?
É isso que venho pesquisando há alguns anos. E para lhe
ajudar nesse processo, criei o site http://
ocaminhodosucesso.com.br
Com inúmeras dicas de sucesso, especialmente desenvolvidas para lhe ajudar a quebrar velhos padrões mentais,
libertar-se de traumas e condicionamentos passados, e abrir
caminho para se tornar a sua melhor versão de si mesmo.
DICA IMPORTANTE: Se você gostou deste artigo, então pensa naquela pessoa que tem a mesma dificuldade que
você ou que precisa desta ajuda. Então ajude o próximo
compartilhe este link nas suas redes sociais.
Assine o meu site (O CAMINHO DO SUCESSO) e receba por e-mail Gratuitamente Dicas de Sucesso.
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TV DORENSE

A TV DORENSE está no ‘AR’ as 24 horas do Dia * os 7 Dias da
Semana * os 365 Dias do Ano. Assista a Programação
e divulgue para seus parentes e amigos que moram inclusive
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Placas de Veículos do Mercosul
começam a valer no Brasil
Vereador
Carlúcio Mecânico
Atuação como VEREADOR * Proposições * Indicações * Projetos

Reunião de 7/03/2018
Assunto: Parque Centenário
O Vereador fez uma Indicação ao prefeito
Municipal, Antonio Silva, e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para que
sejam realizadas as seguintes melhorias no
bairro Pinheiros:
* Limpeza e capina;
* Operação tapa buraco;
* Reforma do parque Infantil
* Construção de uma academia de Rua.
As medidas indicadas visam atender as reivindicações dos moradores do bairro Pinheiros que solicitam a realização destas
melhorias para atender as necessidades dos
munícipes que residem no bairro e em suas
proximidades.
O mato alto propicia a proliferação de animais prejudiciais à saúde dos munícipes, reduz a visibilidade de pedestres e condutores
de veículos e pode servir de abrigo para pessoas mal intencionadas. Os danos existentes
na pavimentação asfáltica danificam os veículos e aumenta o risco de acidentes de trânsito. A ausência de manutenção no parque infantil, por sua vez, oferece perigo às crianças e
impossibilita a utilização do local.
Buscando sanar os problemas indicados e
ampliar o bem-estar, a segurança e a qualidade de vida de todos os munícipes que residem no referido bairro, e em seu entorno,
apresenta-se esta Indicação e solicita-se o
apoio da Administração Municipal para o seu
atendimento.
Sugere-se ainda que seja estudada a possibilidade de contratar uma empresa terceirizada
para realizar, com mais agilidade, os serviços solicitados pela população.

Assunto: Parque Centenário
O Vereador enviou Indicação ao Prefeito
Municipal e à Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos para que sejam realizadas as seguintes melhorias no bairro Pinheiros:
* Limpeza e capina;
* Operação tapa buraco;
* Reforma do parque infantil e
* Construção de uma academia de rua.
As medidas indicadas visam atender as reivindicações dos moradores do bairro Pinheiros que solicitam a realização de melhorias
para atender as necessidades dos munícipes
que residem no bairro e em suas proximidades.
O mato alto propicia a proliferação de animais prejudiciais à saúde dos munícipes,
reduz a visibilidade de pedestres e condutores de veículos, e pode servir de abrigo para
pessoas mal intencionadas. Os danos existentes na pavimentação asfáltica danificam
os veículos e aumentam o risco de acidentes de trânsito. A ausência de manutenção
no parque infantil, por sua vez, oferece perigo às crianças e impossibilita a utilização
do local.
Buscando sanar os problemas acima indicados, e ampliar o bem-estar, a segurança e a
qualidade de vida de todos os munícipes que
residem no referido bairro e em seu entorno, apresenta-se esta Indicação e solicita-se
o apoio da Administração Municipal para o
seu atendimento.
Sugere-se que seja estudada a possibilidade
de contratar uma empresa terceirizada para
realizar, com mais agilidade, os serviços
solicitados pela população.

Reunião de 14/03/2018
Assunto: Construção de
Mureta na Av. Princesa do Sul
O Vereador enviou Requerimento ao governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel
e ao coordenador Regional do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas em
Varginha, Raimundo Zaiden, solicitando informações sobre a mureta de concreto instalada no centro da avenida Princesa do Sul,
próximo ao Bretas, BR-491 sentido Varginha/
Três Corações:
* Por que tiraram a referida mureta (canteiro central) e estão refazendo-a?
O presente Requerimento tem por objetivo
obter esclarecimentos sobre quais os motivos pelos quais a mureta de concreto instalada no centro da Avenida Princesa do Sul,
que aparentemente encontrava-se em perfeito estado de conservação, foi retirada e está
sendo reconstruida.
Sem compreender as razões desta medida,
muitos munícipes estão considerando tal obra
um desperdício de verbas públicas que poderiam estar sendo mais bem aplicadas em
prol da população, diante da escassez de recursos para a saúde no Município.
Alguns munícipes relataram que próximo ao
Posto de Gasolina BR, onde motoristas imprudentes cruzam a pista pela contramão e
colocam em risco a vida de todos que passam pela avenida, deveria ter sido instalada
a mureta de concreto; porém, apesar do elevado risco de acidentes, a referida medida
de proteção não foi instalada nesse trecho
da via.
É importante destacar que esta via em questão é de extrema importância para o tráfego
de veículos em nosso Município, pois, tratase de uma das principais portas de entrada
da cidade, por onde trafegam obrigatoriamente veículos oriundos de toda a região.

Assunto: Parque Centenário
O Vereador enviou Requerimento ao Prefeito Municipal, Antonio Silva, solicitando informações sobre a revitalização do Parque
Centenário, incluindo colocação das telas de
proteção, reforma da quadra e reabertura aos
domingos e feriados.
* Há previsão para o início dos trabalhos?
* Por que ainda não foi realizada a revitalização do referido parque Centenário?
* Existe algum projeto para a reabertura do
Parque?
* Existe planejamento para a terceirização
do Parque?
Este Vereador apresentou em outubro de
2017 a Indicação de nº 519/2017 solicitando a revitalização do Parque Centenário. O
local abriga diversas espécies animais e vegetais e possui diversas atrações tais como
pedalinhos, caiaques, duchas, parque infantil e academia de ginástica ao ar livre.
Entretanto, apesar de o referido Parque ser
uma das principais áreas de lazer do Município, vários locais e atrações encontram-se
atualmente em precário estado de conservação e necessitam, com urgência, de serviços
de manutenção.
Diante da importância ecológica, social, esportiva e cultural do Parque Centenário e dos
frequentes questionamentos realizados pelos
munícipes a este Vereador cobrando soluções
para o local, apresento este requerimento.
Por fim, espera-se que as informações solicitadas sejam encaminhadas a esta Casa
Legislativa para conhecimento de toda a população varginhense que aguarda ansiosamente pela revitalização do referido Parque
Centenário.

VARGINHA
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Na primeira etapa, elas serão adotadas em veículos zero
quilômetro ou quando for feita transferência de município.
Veículos que já circulam terão até 31 de dezembro de
2023 para mudar.
O prazo para as placas de
veículos adotarem o padrão
dos países do Mercosul vai
começar em 1º de setembro de
2018, informa resolução
publicada dia 8/03/2.018, no
Diário Oficial da União
(DOU).
A placa com novo padrão
já é usada na Argentina e deveria ter começado a ser adotada no Brasil em janeiro de
2016, mas, foi adiada duas
vezes: primeiro para 2017 e,
depois, sem prazo específico.
Quando começa a valer a
nova placa?
* A 1ª etapa começa em 1º de
setembro de 2018;
* Será válida para modelos
zero quilômetro, veículos que
passarem por processo de
transferência de município ou
propriedade, ou quando houver a necessidade de substituição das placas;
* Os veículos usados terão até
31 de dezembro de 2023 para
mudar.
Comprei carro agora, ele
já terá a placa do Mercosul?
Ainda não. Os departamentos de Trânsito de cada
Estado terão até 1º de setembro de 2018 para começar a
emplacar com o padrão
Mercosul.
Qual será o preço?
Ainda não existe uma definição de quais serão os valores de novas placas, que serão pagas pelos proprietários
dos veículos, como é atualmente.
De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), a nova resolução
padroniza a produção das placas nacionalmente, o que pode
diminuir seu custo.
Além disso, existem as taxas de vistoria e licenciamento que são definidas pelo
Departamento de Trânsito
(Detran) de cada Estado.
* E se o carro trocar de
município ou dono?
Nesse caso, a partir de 1º
de setembro, todas as trocas
de cidade ou de dono no documento do veículo já serão
com a introdução da nova placa. A placa do Mercosul será
colocada no veículo também,
caso o proprietário precise trocar de placa por algum outro
motivo.
* Placa terá chip
e QR Code
A nova placa vai ter uma
tarja azul, bandeira do Brasil

e outra configuração de letras
e números. Além disso, contará com um chip e um código do tipo QR Code para facilitar a identificação dos veículos roubados ou clonados
nos países do Mercosul.
Segundo o Denatran, também será possível o compartilhamento de dados com sistemas de cancelas e portões,
que poderão ser utilizados em
pedágios e estacionamentos.
Fim do lacre
Com as novas tecnologias
empregadas para evitar falsificações, o Denatran informou
que as novas placas não utilizarão mais o lacre. Em muitos casos, o lacre se rompia e
devia ser reposto para o motorista não ser multado.
Posso antecipar a troca?
De acordo com o
(Denatran), fica facultativo ao
proprietário antecipar a substituição da placa antes de
2023.
O que muda no visual da
placa?
1- Mais letras e menos números
Em vez de 3 letras e 4 números, como é hoje, as novas placas terão 4 letras e 3 números,
e poderão estar embaralhados,
assim como na Europa;
2- Cores nas letras e números
Ao contrário do que acontece atualmente, em que a cor
de fundo da placa muda con-
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forme o tipo de veículo (comercial, diplomático, auto escola, etc), nas novas placas a
cor do fundo será sempre
branca. As cores estarão nas
letras e nos números.
Para veículos de passeio,
cor preta; para veículos comerciais, vermelha; carros oficiais, azul; em teste, verde; diplomáticos, dourado; e de colecionadores, prateado - ou
seja, é o fim da famosa placa
preta.
3- Estado e cidade com
nome e brasão
O nome do país estará na
parte superior da patente, sobre uma barra azul. Nome da
Cidade e do Estado estarão na
lateral direita, acompanhados
dos respectivos brasões;
4- Tamanho
A placa terá as mesmas
medidas das já utilizadas no
Brasil (40 cm de comprimento por 13 cm de largura);
5- Contra falsificações
Marcas d'água com o nome
do país e do Mercosul estarão
grafadas na diagonal ao longo das placas, com o objetivo
de dificultar falsificações.
No Brasil, a placa terá uma
tira holográfica do lado esquerdo e um código bidimensional que conterá a identificação do fabricante, a data de
fabricação e o número serial
da placa. A tira é uma maneira de evitar falsificação.
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EDITAL
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 empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem 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 estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas 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 recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do
Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet,
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por
escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício 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 Federações
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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CDCA realiza encontro de
capacitação para Instrutores
O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente - CDCA, realizou um
encontro de capacitação dos
instrutores com educadora a
Abeí Miranda, que apresentou
o conteúdo elaborado pela
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Esse
projeto contém 60 planos de
aula para Intervenção Pedagógica dinâmica e criativa para
alunos dos anos iniciais que
não estão plenamente alfabetizados.
Para Abeí, o diagnóstico dos alunos é de suma importância “o papel do professor é fundamental neste processo”.
As aulas de reforço realizadas pelo CDCA vêm para
agregar conhecimento aos

educandos que são atendidos
nas Unidades. Na abertura da
capacitação, a coordenadora
geral do CDCA, Maria Alice
de Barros Bemfica, enfatizou
como a leitura e a escrita exercem influência para uma formação crítica do educando,
além de possibilitar uma par-

ticipação democrática na sociedade.
“Uma criança que apresenta dificuldades de aprendizagem durante as aulas regulares, ao ter acesso as aulas de
reforço escolar passa a ter
maiores chances de uma melhor formação”, afirma.

Vereador Cláudio Abreu pede desconto
no IPTU para quem instalar
câmera de Segurança em casa
O vereador Cláudio Abreu apresentou Indicação na reunião da Câmara Municipal de
Varginha onde pede ao chefe do Executivo que
analise a possibilidade de conceder desconto
no IPTU a quem tem ou pretende instalar uma
câmera de segurança em sua casa, ou em seu
comércio.
A intenção do vereador é contribuir para
segurança pública, e utilizar as imagens das
câmeras dos cidadãos como apoio à polícia
na investigação de crimes cometidos na cidade. Na proposta, Cláudio Abreu destaca que o
percentual de desconto caberia à Prefeitura.
“O objetivo da presente Indicação é criar
uma parceria entre a sociedade e o Poder Público, pois, é sabido que a violência preocupa, com razão, a população. Apesar de a Constituição Federal estabelecer que a Segurança
Pública é dever do Estado, preceitua, também,
que a responsabilidade é de todos”, explicou
o parlamentar.
Cláudio Abreu lembrou ainda que, atualmente, a solução de diversos crimes teve como
base a utilização de imagens captadas por
câmeras de vídeos instaladas por particulares
em suas residências ou estabelecimentos co-

merciais, fatos estes que só vêm respaldar a
proposta da Indicação em questão.
“A criação desse projeto traria vários benefícios para a Segurança Pública, pois, o fato
de haver câmeras inibe o crime, diminui a ação
do marginal nas regiões em que há o
monitoramento, além de servir de elementos
de provas para elucidação dos crimes”, argumentou o Vereador.

Proposta do vereador Delegado Celso Ávila
resulta na criação do Fundo Municipal
de Segurança Pública e Defesa Social
A proposta apresentada pelo vereador Delegado Celso Ávila, em reunião da Câmara Municipal de Varginha, em maio do ano passado,
resultou na criação do Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Naquela oportunidade, o Vereador apresentou uma indicação solicitando que a Prefeitura
criasse o referido fundo.
“Com a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa Social poderemos
proporcionar amparo financeiro a programas,
projetos, convênios, termos de cooperação,
contratos e ações de segurança pública e de
combate à violência em Varginha. É um grande apoio no combate à criminalidade”, explicou o vereador, na época em que apresentou a
sua proposta.
Atendendo a esse pedido, a Prefeitura encaminhou para a Câmara o Projeto de Lei, que
foi aprovado por unanimidade. Em sua mensagem no projeto de Lei, o prefeito Antonio Silva reafirma o empenho do vereador na criação
do fundo.
“O Fundo Municipal de Segurança Pública
e Defesa Social — FMSPDS, cuja criação é
um pleito da Guarda Civil Municipal de
Varginha, tendo havido indicação do nobre
vereador Celso Ávila Prado, tem por finalidade facilitar a captação, o repasse e a aplicação
de recursos destinados às funções de segurança pública e defesa social, objetivando

implementar políticas públicas de prevenção
à violência no âmbito Municipal”, destaca a
mensagem do prefeito Antônio Silva.
De acordo com o Art. 1º da Lei 6.357, o
FMSPDS é vinculado à Guarda Civil Municipal de Varginha e destinado a promover, cooperar, subsidiar, aperfeiçoar e financiar o desenvolvimento dos serviços de segurança pública e defesa social no município de Varginha.
Será administrado por um Conselho Gestor,
que terá caráter deliberativo, consultivo e
fiscalizador.
“Estamos muito satisfeitos com essa conquista, que poderá apoiar, também, no investimento em tecnologias, como câmeras, sistemas de detecção de tiros, equipamentos, viaturas, melhoria da infraestrutura e cursos que
possam aprimorar os serviços prestados pela
Guarda Civil Municipal. Com certeza é um
ganho enorme para a segurança pública de
Varginha”, argumenta o vereador Delegado.
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HOMENAGEM AO

O Ibama considera um crime a confecção de Bolsas com couro de
Jacaré, mas, não há lei que proíba a confecção de Bolsas-Família
com o couro da classe média!
*****
Prezado Luiz, quanto tempo! Eu sou o Zé, seu colega de ginásio noturno,
que chegava atrasado, porque o transporte escolar do sítio sempre atrasava, lembra, né? O Zé do sapato sujo. Tinha professores e colegas que nunca entenderam que eu tinha de andar a pé mais de meia légua, para pegar o
ônibus, por isso o sapato sujava. Se não lembrou ainda, eu te ajudo. Lembra do Zé Cochilo... hehehe, era eu. Quando descia do ônibus, de volta
para casa, já era 11 e meia da noite e com a caminhada, até em casa, quando eu ia dormir, já era mais de meia noite. De madrugada, o pai precisava
de ajuda pra tirar leite das vacas. Por isso, eu só vivia com sono. Do Zé
Cochilo você lembra, né Luiz?
*****
(...) Pois é. Estou pensando em mudar, para viver aí na cidade, que nem
vocês. Não que seja ruim o sítio, aqui é bom. Muito mato, passarinho, ar
puro... Só que acho que estou estragando muito a sua vida e a de seus
amigos, aí da cidade. Tô vendo todo mundo falar que nós, da agricultura
familiar, estamos destruindo o meio ambiente.
*****
(...) Veja só. O sítio de pai, que agora é meu (não te contei, ele morreu e
tive que para de estudar), fica só a uma hora de distância da cidade. Todos
os matutos daqui já tem luz em casa, mas eu continuo sem ter, porque não
se pode fincar os postes por dentro de uma tal de APPA, que criaram aqui
na vizinhança. Minha água é de um poço que meu avô cavou há muitos
anos, uma maravilha, mas um homem do governo veio aqui e falou que
tenho que fazer uma outorga da água e pagar uma taxa de uso, porque a
água vai se acabar. Se ele falou, deve ser verdade, né Luiz?
*****
(...) Pra ajudar com as vacas de leite (o pai se foi, né) contratei o Juca, filho
de uma vizinha muito pobre, aqui do lado. Carteira assinada, salário mínimo, tudo direitinho, como o contador mandou. Ele morava aqui com nós,
num quarto dos fundos de casa. Comia com a gente, que nem da família.
Mas vieram umas pessoas aqui, do sindicato e da Delegacia do Trabalho,
elas falaram que se o Juca fosse tirar leite das vacas às 5 horas, tinha que
receber hora extra noturna, e que não podia trabalhar nem sábado, nem
domingo, mas as vacas daqui não sabem os dias da semana, aí não param
de fazer leite. Ôs bichos aí da cidade sabem se guiar pelo calendário?
*****
(...) Essas pessoas ainda foram ver o quarto do Juca e disseram que o beliche tava 2cm menor do que devia. Eu não sei como encompridar uma
cama. Nossa! Só comprando outra, né Luiz? O candeeiro eles disseram
que não podia acender no quarto, que tem que ser luz elétrica, que eu tenho
que ter um gerador pra ter luz boa no quarto do Juca.
*****
(...) Disseram ainda que a comida que a gente fazia e comia juntos tinha
que fazer parte do salário dele. Bom, Luiz, tive que pedir ao Juca pra voltar
para casa desempregado, mas muito bem protegido pelo Sindicato, pelos
fiscais e pelas leis. Mas eu acho que não deu muito certo. Semana passada
me disseram que ele foi preso na cidade, porque botou um chocolate no
bolso, no supermercado. Levaram ele pra Delegacia, bateram nele e não
apareceu nem Sindicato nem fiscal para acudi-lo.
*****
(...) Depois que o Juca saiu, eu e Marina (lembra dela, né? Casei) tiramos o
leite às 5 e meia, aí eu levo o leite de carroça até a beira da estrada, onde o
carro da Cooperativa pega todo dia, isso se não chover. Se chover, perco o
leite e dou aos porcos, ou melhor, eu dava, hoje eu jogo fora. Os porcos eu
não tenho mais, pois, veio outro homem e disse que a distância do chiqueiro para o riacho podia ser só 20 metros. Disse que eu tinha que derrubar
tudo e só fazer chiqueiro depois dos 30 metros de distância do rio, e ainda
tinha que fazer umas coisas pra proteger o rio, um tal de digestor.
*****
(...) Achei que ele estava certo e disse que ia fazer, mas, só que eu sozinho
ia demorar uns 30 dias pra fazer, mesmo assim ele me multou e, pra poder
pagar, tive que vender os porcos, as madeiras e as telhas do chiqueiro;
fiquei só com as vacas. O Promotor disse que, desta vez, por esse crime,
ele não ia mandar me prender, mas, me obrigou a dar 6 cestas básicas para
o orfanato da cidade. Ô Luiz, aí quando vocês sujam o rio, também pagam
multa grande, né?
*****
(...) Agora, pela água do meu poço eu até posso pagar, mas, não tô preocupado com a água do rio. Aqui agora o rio todo deve ser como o rio da
Capital, todo protegido, com mata ciliar dos 2 lados. As vacas agora não
podem chegar no rio, pra não sujar nem fazer erosão. Tudo vai ficar limpinho como os rios aí da cidade. A pocilga já acabou, as vacas não podem
chegar perto. Só que alguma coisa tá errada, quando vou na Capital nem
vejo mata ciliar, nem rio limpo. Só vejo água fedida e lixo boiando pra
todo lado. Mas não é o povo da cidade que suja o rio, né Luiz? Quem será?
*****
(...) Aqui no mato agora quem sujar tem multa grande, e dá até prisão.
Cortar árvore então, Nossa Senhora! Tinha uma árvore grande ao lado de
casa, que murchou e tava morrendo, então resolvi derrubá-la para aproveitar a madeira, antes dela cair por cima da casa. Fui no Escritório daqui
pedir autorização, como não tinha ninguém, fui no IBAMA da Capital,
preenchi uns papéis e voltei para esperar o fiscal “vim” fazer um Laudo,
pra ver se depois podia autorizar. Passaram 8 meses e ninguém apareceu
pra fazer o tal Laudo, aí eu vi que o pau ia cair em cima da casa e derrubei.
Pronto! No outro dia chegou o fiscal e me multou. Já recebi uma intimação
do Promotor, porque virei criminoso reincidente. Primeiro foi os porcos, e
agora foi o pau. Acho que desta vez vou ficar preso.
*****
(...) Tô preocupado, pois, no rádio deu que a nova lei vai dá multa de 500 a
20 mil reais e por dia. Aí eu perco o sítio numa semana. Então, é melhor
vender e ir morar onde todo mundo cuida da ecologia. Vou pra cidade, aí
tem luz, carro, comida, rio limpo. Olha, não quero fazer nada errado, só
falei dessas coisas, porque tenho certeza que a lei é pra todos.
*****
(...) Eu vou morar aí com vocês, Luiz. Mais fique tranquilo, vou usar o
dinheiro da vendo do sítio, primeiro para comprar essa tal de geladeira.
Aqui no sítio, eu tenho que pegar tudo na roça. Aí é bom que vocês é só
abrir a geladeira que tem tudo. Nem dá trabalho, nem planta, nem cuida de
galinha, nem porco, nem vaca. É só abrir a geladeira que a comida tá lá,
prontinha, fresquinha, sem precisá de nós, os criminosos aqui da roça.
Até mais, Luiz!...

VARGINHA

18 a 24 MARÇO 2018

Perguntas Corriqueiras
01 - Quanto mais se enche, menor fica?
02 - Não diz coisas da boca pra fora?
03 - Quanto mais cresce, mais baixo fica?
04 - Razão do rico andar de boca calada?
05 - Onde sentimos frio num dia de calor?
06 - Jogador que desapareceu com o real?
07 - Trabalha deixando todos de boca aberta?
08 - Comprimento exato da linha do carretel?
09 - Profissão que estende a mão ao próximo?
10 - Cabo que sempre relembra a sua infância?

Áries 21/3 a 20/4 - Agir no momento certo. Não tema idéias diferentes e nem espere aplausos.
Touro 21/4 a 20/5 - Jamais abra mão de seus
valores. Tenha a rédea sempre nas suas
mãos.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Descuidos agravam
dificuldades. Organize-se. Mantenha-se
mais atento.
Câncer 21/6 a 21/7 - Cada coisa tem o
seu tempo para acontecer. Nada de salto. Pondere.
Leão 22/7 a 22/8 - Procure se envolver mais
com as pessoas de casa e com os amigos
de fora.
Virgem 23/8 a 22/9 - Você é a alegria de
tantos. Sorria, pois, nasceu para fazer muitos sorrirem.
Libra 23/9 a 22/10 - Procurando ajuda longe, quando quem vai salvar você está tão
próximo.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Nada de pressa
nas escolhas, nem decisões precipitadas
ou sob pressão.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Renove na solução. Parar de correr pode ajudar. Evite desgaste.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Trabalha e faz
trabalhar. Reserve um tempo para os seus
sonhos.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure se envolver em alguma atividade filantrópica. Leve
os seus junto.
Peixes 20/02 a 20/03 - Não tome o momento como parâmetro. Faça acontecer o futuro que almeja.

?

?

Perguntas Culturais

11 - Antigo nome do Suriname?
12 - Escreva 1994 em romanos?
13 - Moeda corrente no Iraque?
14 - Línguas faladas no Paraguai?
15 - Localização do osso escafóide?
16 - População atual de Minas Gerais ‘em números redondos’?
17 - Continente onde fica o Paquistão?
18 - Contração ou fusão de duas vogais?
19 - Luanda é a Capital de que país africano?
20 - Nome da energia de um corpo em movimento?
* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- O espaço; 2- Ventríloquo; 3- Rabo de animal; 4- Porque o
silêncio vale ouro; 5- Na espinha; 6- O jogador de nome Tostão; 7- Dentista; 8Odobro da metade; 9- Mendigo; 10- O que serve a Infantaria; 11- Guiana Holandesa; 12- MCMXCIV; 13- Dinar; 14- Espanhol e Guarani; 15- Parte posterior do pé; 16- Vinte milhões de habitantes; 17- Asiático; 18- Crase; 19- Angola;
20- Energia cinética.

Carta do Zé Agricultor
para o Luiz da Cidade

SORRIA...
MESMO SEM ESTAR SENDO FILMADO

Porque homens inteligentes têm cachorro ao invés de esposa:
1 - Quanto mais atrasado você chega, mais feliz seu cachorro fica quando te vê.
2- Cachorro não liga se você chama ele pelo nome de outro cachorro.
3- Cachorro gosta que você deixe coisas espalhadas pelo chão.
4- A mãe do cachorro nunca te visita.
5- Cachorro aceita que você aumente a voz pra argumentar.
6- Você nunca precisa esperar por um cachorro; ele está pronto pra sair
24 horas por dia.
7- O cachorro vai deixar você colocar uma coleira nele sem te chamar de
pervertido.
8- Se o cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não faz
drama nem escândalo. Ele acha interessante.
E por último, mas certamente não menos importante:
9- Se um cachorro vai embora, ele não leva a metade das suas coisas.
Para confirmar que tudo o que foi dito acima é verdade, faça o seguinte:
Tranque sua mulher e o seu cachorro no porta-malas do carro. Meia hora
depois abra o porta-malas e veja quem está feliz em te ver.
***
Prova em Colégio - Em uma prova do Colégio, um aluno responde à
questão: Faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba.
- “O vale do paraíba é de suma importância, pois, não podemos discriminar esses importantes cidadãos brasileiros. Já existe o vale-refeição, valetransporte e o vale-idoso, por que não existir também o vale do paraíba?
Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral, trabalham
em obras ou portarias de prédios e ganham pouco. Então, o dinheiro que
entra no meio do mês, que é o vale, é muito importante para ele equilibrar sua economia familiar.”
***
Fogo no hospício - Um maluco telefona para o Corpo de Bombeiros
informando que está pegando fogo no hospício. Menos de dez minutos,
olha as viaturas chegando ao local. Os bombeiros saltam do carro e o
comandante pergunta: - Onde é o fogo?
E o louco: - Vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi.
***
Folha de pagamento - Um funcionário vai até o chefe do Departamento
Pessoal para reclamar que vieram 500 reais a menos no seu salário. O
chefe do Departamento fala em tom solene:
- Luiz, o mês passado nós lhe pagamos 500 reais a mais e você ficou
quietinho. Agora que a gente está lhe pagando 500 reais a menos para
compensar o erro, você vem e reclama?
- É que um erro eu deixo passar, mas, dois já é demais - diz.
***
Verdadeira sogra - Pedindo justiça ao Rei Salomão, duas mulheres apontam para um rapaz e o acusam de ter jurado se casar com suas respectivas
filhas. O Rei sentencia:
- Guardas, cortem este rapaz ao meio e dêem uma metade a cada donzela.
- Louvo vossa justiça, majestade, admite a primeira mãe, com um sorriso
feliz.
- Não majestade - desespera-se a segunda - não faça isso, prefiro que ele
seja entregue à moça que não é minha filha.
Salomão, sempre sábio, volta-se então para a primeira mãe e decide:
- Mulher, este jovem será o marido de sua filha. Você, que concordou em
vê-lo cortado ao meio, só pode ser a legitima e verdadeira sogra.
***
Valor do Conhecimento - O Quim, o Zé e o Joca, trabalhavam numa
obra. De repente, o Quim caiu do 15º andar e morreu. O Zé disse: - um de
nós tem que avisar a mulher dele... Ao que o Joca respondeu:
- Eu sou bastante bom nessas coisas, eu vou!
Passada uma hora, o Joca volta, com um engradado de cerveja.
O Zé pergunta:
- Onde arranjou isso?
- Foi a viúva do Quim que me deu.
- Como é? Você diz que o marido dela morreu e ela te dá uma caixa de
cerveja?
- Não foi bem assim. Quando ela abriu a porta, eu disse:
- Você deve ser a viúva do Quim.
Ela respondeu: - Não, eu não sou viúva!
E eu disse: - Quer apostar um engradado de cerveja comigo?

& Sul de Minas

* Cuidado com a Sobrancelha - Somente retire
os pelos em um intervalo de 20 a 30 dias. Use
escovas infantis ou próprias para pentear as sobrancelhas. Evite usar cera ou linha para fazer a
depilação dela. Como não existe um padrão entre
sobrancelhas e formatos de rosto, é necessário que
se analise caso a caso, sempre se preocupando com
a harmonia, sem nunca perder a naturalidade.
* Melhore a Saúde - Antes do banho, exercite a
panturrilha (levantar o corpo na ponta dos pés).
Primeiro, rápido até esquentar as panturrilhas, e
depois, uma sequência de 10 movimentos lentos.
Esse exercício bombeia o sangue para o coração,
melhora os batimentos cardíacos e evita obstrução das veias. Nos primeiros 6 meses, se a pessoa
estiver com excesso de peso, ela emagrece da cintura para baixo e, nos 6 meses seguintes, da cintura para cima; depois de 2 anos, não engorda mais
e, além de tudo, diminui o risco de uma cirurgia
cardíaca. Também melhora o problema de micro
varizes.
* Os Lábios - Os dias com temperaturas mais baixas requerem algumas mudanças nos hábitos diários, principalmente quando se fala em beleza e
cuidados especiais com a pele. A pele do rosto é
uma das áreas mais atingidas com as alterações
climáticas, mas, poucas pessoas dão atenção aos
lábios, parte do rosto que precisa de hidratação
constante no inverno. Os produtos à base de vaselina são a melhor opção na proteção a baixas temperaturas.
* Malefícios do Refrigerante - Uma lata de refrigerante possui em média 10 colheres de chá de
açúcar, 150 calorias, entre 30 e 55 mg de cafeína,
além de estar repleta de corantes artificiais e
sulfitos. Além disso, essa bebida é extremamente
ácida, sendo necessários 30 copos de água para
neutralizar essa acidez, que pode ser muito perigosa para os rins. Para completar, os ossos funcionam como uma reserva de minerais, como o cálcio, que são despejados no sangue para ajudar a
neutralizar a acidez causada pelo refrigerante, enfraquecendo os ossos e podendo levar a doenças
como osteoporose, obesidade, cáries e doenças cardíacas.
* Os sucos mais importantes - Todas as frutas e
hortaliças têm papéis importantes a desempenhar
para manter a saúde boa, porém, alguns mais do
que outros. Suco de cenoura e de aipo devem se
tornar logo parte de sua dieta diária. O suco de
maçã é o único suco que pode ser misturado com
qualquer suco de hortaliça. Folhas verdes, tais
como espinafre, salsa, alface e brotos, são de importância vital. Sucos de frutas cítricas é uma excelente fonte de vitamina C, muito necessária para
o nosso corpo.

ALFENAS & Circunvizinhas }

17 / 03 / 2018

7

Gente
Gente
&
Negócios
& Negócios
&
> Cordete Paulo

WatsApp (35)

9 9989-6039 E-mail: cordete@bol.com.br

Feira do Jovem Permacultor
No dia 2 de março aconteceu na E.M. Santa Terezinha a Feira Jovem Permacultor,
que fez parte do projeto “PERMACULTURA GERANDO + AUTONOMIA”, que tem
como objetivo trazer uma nova perspectiva da vida no campo e mostrar que tudo pode
se tornar mais fácil quando são aplicadas técnicas ecológicas de baixo custo e mais
autônomas. A feira contou com diversos produtos feitos no campo e foi um sucesso.
Estiveram presentes toda a comunidade escolar, parceiros do projeto, a secretária de
Educação, Rosana Carvalho, a coordenadora do Campo, Eliete Benfica e demais
convidados, que ficaram encantados com a mostra realizada.
A escola foi premiada com quatro notebooks, equipamentos essenciais para o trabalho
efetuado nas Escolas do Campo, que se tornam a cada dia mais mergulhadas na era
digital. Veja abaixo fotos do evento.

Encontro Regional de Fuscas e
Veículos derivados a Ar em Varginha
Uma reunião realizada
na Fundação Cultural de
Varginha marcou o início de
mais um projeto que vai
agregar entretenimento,
cultura e responsabilidade
social para a cidade de
Varginha.
Recebidos pelo diretor
Superintendente, Leandro
Acayaba, e pelo produtor
Cultural da Fundação, Rosildo Beltrão, o presidente
do Varginha Fusca Clube,
Rogério Galanti, e o secretário da entidade, Helvécio
Massote, buscaram apoio
para a realização do 1º Encontro Regional de Fuscas
e Veículos derivados à Ar
em Varginha.
O evento vai reunir na
cidade uma parte da história automobilística brasileira. O objetivo é reunir os
amantes dos veículos VW
refrigerados a ar e promover um evento familiar que
traga boas recordações aos

visitantes.
De acordo com Rogério,
“a cultura dos carros refrigerados a ar vem crescendo
a cada dia. Veículos que fizeram e ainda fazem parte
da história de muita gente
vão estar expostos no dia do
encontro. Comunidades são
criadas, eventos são realizados, tudo envolvendo este
universo. Teremos belíssimos exemplares de Fuscas, Kombis, Variants,
Karmann Ghias, enfim,

modelos muito variados."
Agendado para o domingo, dia 20 de maio, o evento será na Praça da Fonte,
Concha Acústica, Praça do
ET e ruas do entorno. "A
Fundação Cultural apóia a
iniciativa e valoriza movimentos como este, onde estão presentes a cultura e ainda o incentivo ao turismo
local, uma vez que muitos
participantes vêm de cidades e estados diversos”, finaliza Leandro Acayaba.

Vereadores aprovam Projeto
para que profissionais da
Educação capacitem em
primeiros Socorros
Projeto de Lei tem inspiração na Lei
Lucas, criada em Campinas/SP, após um
menino de 10 anos morrer engasgado em
um passeio da escola.
Os vereadores da Câmara Municipal
aprovaram, por unanimidade, na segundafeira (12/03), o projeto de Lei 5/2018, de
autoria dos vereadores Cláudio Abreu e
Zacarias Piva, que institui o programa de
lições de primeiros socorros na educação
básica da rede escolar do município de
Varginha.
Nele, é previsto que os professores e os
funcionários das escolas se capacitem para
exercer os primeiros socorros sempre que
houver qualquer acidente nas escolas que
exija um atendimento imediato. Também
prevê que os alunos aprendam a maneira
mais correta e segura para lidar com situações de emergências que exijam intervenções rápidas, permitindo identificar os procedimentos mais adequados para cada
caso.
O projeto foi apresentado pelos vereadores após estudarem uma iniciativa da
mãe e advogada, Alessandra Begalli
Zamora, que perdeu o filho Lucas Begalli
em setembro de 2017, vítima de engasgamento com comida em um passeio escolar. Ela acredita que o filho poderia ainda
estar vivo se tivesse recebido atendimento
básico de primeiros socorros. Lucas tinha
10 anos e estudava em uma instituição de
ensino particular de Campinas.
“O objetivo de criar esta lei é permitir
que situações de primeiros socorros ou aci-

dentes simples sejam solucionados ou amenizados por quem esteja por perto, até que
um profissional da área da saúde consiga
chegar ao local da ocorrência, evitando,
dessa forma, que mais vítimas façam parte
das estatísticas de que mais de 700 crianças morrem sufocadas ou engasgadas anualmente”, explicou Zacarias Piva.
Segundo o vereador Cláudio Abreu a
idéia é que sejam firmadas parcerias com
os órgãos de segurança que vão ministrar os cursos.
“Propomos
que os funcionários e educadores
de Creches e Escolas de Ensino
Fundamental sejam capacitados,
em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal, Corpo de Bombeiros e Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência- SAMU,
zelando assim pela segurança e qualidade
de vida da população e propiciando aos pais
e familiares a tranquilidade de deixar seus
filhos em um ambiente ainda mais seguro”, explicou o vereador Cláudio Abreu.
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