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Deputado federal Dimas Fabiano

O recurso é da  ordem de R$1 milhão - fruto de emenda parlamentar
do deputado federal Dimas Fabiano, mais contrapartida do

município de Varginha no valor de R$146 mil.

Prefeitura de Varginha inaugura
Galeria de Fotos dos Ex-prefeitos
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Aqui informo importante acontecimento em prol da
Mulher, de Varginha e região.

A vereadora Zilda Silva, acompanhada da deputada
estadual, Geisa Teixeira, da vice-presidente da Comissão
Estadual da Mulher Advogada e integrante do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher de Varginha, Izabel
Braga, da presidente da Comissão da Mulher Advogada
da OAB Varginha, Ana Carolina Petit e da integrante do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Varginha,
Célia Solange, fizeram uma visita de boas vindas à nova
delegada responsável pelo atendimento de mulheres
vítimas de violência, Dra. Geny Azevedo.

A nomeação da delegada para a Delegacia da Mulher
de Varginha é uma conquista muito comemorada pela
vereadora e as demais integrantes do grupo, que
trabalharam muito para que essa nomeação ocorresse.
“Ficamos muito satisfeitas por ter conseguido que uma
demanda tão necessária para o atendimento das mulheres
vítimas de violência fosse atendida. Há mais de um ano
estávamos nessa luta e graças ao trabalho em conjunto
de todos os envolvidos, hoje podemos contar com uma
Delegada da Mulher em Varginha. É uma conquista que

beneficiará não só Varginha, mas
também as mulheres da região
que são atendidas aqui”, disse a
vereadora Zilda Silva.

Também participou da visita,
recebendo o grupo, o delegado
Regional da Polícia Civil de
Varginha, Dr. Wellington Clair
de Castro.

Visita à nova
Delegada de Varginha
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Pedestres atravessando fora da faixa: essa é uma das
infrações que serão punidas com multa, mas só em

março de 2019.
As multas começariam a ser aplicadas em 23 de abril de

2018, com multa de R$ 130,16 para os ciclistas.

CONTRAN adia
aplicação de multa
a pedestre e ciclista
infratores para 2019

O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) anun-
ciou, por meio da Resolução 731/2018, assinada em 15
de março e divulgada na sexta-feira (23/03), a prorroga-
ção do prazo para início da aplicação de multas a pedes-
tres e ciclistas que infringirem as leis do CTB (Código de
Trânsito Brasileiro). Nova data para entrada em vigência
da legislação será 1º de março de 2019. Antes, o prazo era
agora, dia 23 abril de 2018.

Na prática, a Resolução não cancela a medida, mas, a
adia para março de 2019 – “tempo suficiente para que a
matéria seja exaustivamente revisada”, esclareceu o
Contran. Portanto, há agora espaço para mudanças, mas,
o debate público sobre essa questão é importantíssimo.

Medida gerou preocupação e questionamentos
O anúncio de que ciclistas e pedestres começariam a

ser multados preocupou muita gente, já que as cidades
brasileiras não oferecem estrutura e segurança suficientes
para que todos os ciclistas possam circular sem ter que
recorrer à calçada em alguns trechos, para preservar sua
vida. A regulamentação previa autuação para quem
pedalasse nas calçadas e quem praticasse “condução
agressiva”.

Houve a preocupação de ciclistas e entidades com as
situações em que os ciclistas poderiam ser multados.
Seriam considerados infratores aqueles que usam a calçada
para proteger uma criança transportada na cadeirinha, por
exemplo, as próprias crianças em bicicletas com rodinhas
e outros casos em que o ciclista não tem destreza ou
coragem para pedalar em meio aos carros. Ou seja, aquela
sua escapada para a calçada para fugir das ameaças de
caminhões, ônibus e táxis seria considerada infração,
passível de multa.

A regulamentação também trouxe a possibilidade de
que prefeituras e órgãos de trânsito que quisessem coibir
o uso da bicicleta em determinada via ou localidade
fizessem blitzes parando ciclistas, para autuar por
condução agressiva e apreender bicicletas sem apoio legal.

Algo semelhante ocorreu em São Vicente/SP, mesmo
antes dessa regulamentação, quando um senhor de 67 anos
– e outras pessoas que relataram nos comentários terem
passado pela mesma situação – tiveram suas bicicletas
apreendidas por estarem com os pneus carecas (as
apreensões foram ilegais, pois, só podem ocorrer nos casos
de condução sobre a calçada ou condução agressiva).

Meli Malatesta, arquiteta com doutorado em Transporte
Cicloviário pela FAUUSP e presidente da Comissão
Técnica de Mobilidade a Pé da Associação Nacional de
Transporte Públicos, chegou a questionar fortemente a
medida à época, citando possíveis consequências para os
pedestres: “pelo entendimento do órgão de trânsito
Nacional, conforme a declaração do diretor do Denatran,
você estará sujeito a ser multado caso tenha que sair da
calçada e caminhar pela pista porque a calçada é
intransitável, cheia de buracos ou desníveis, como ocorre
sistematicamente na maioria das cidades brasileiras.

Também poderá ser multado se pressentir alguma
ameaça em seu caminho e tiver que caminhar pela via,
como recomendam os órgãos de segurança pública.”

As multas começariam a ser aplicadas em 23 de abril
de 2018, com multa de R$ 130,16 para os ciclistas. A
bicicleta poderia ainda ser “removida”. Mas, especialistas
chegaram a afirmar que seria difícil que as multas saíssem
do papel.

Novos carros serão usados para a melhoria dos ser-
viços de saúde nas prefeituras mineiras. Em seu pro-
nunciamento, o Governador ressaltou preocupação com
a crise institucional do Brasil e com as ameaças à de-
mocracia

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel,
entregou na quarta-feira (18/4), no Palácio da Liberda-
de, em Belo Horizonte, chaves de 86 veículos para re-
presentantes de 74 municípios mineiros. Ao todo, fo-
ram investidos R$ 5,4 milhões na aquisição. Os recur-
sos são provenientes de recursos de emendas parlamen-
tares.

Do total de veículos, 73 foram doados via Secretaria
de Estado de Saúde e outros 13 por meio da Secretaria
de Estado de Governo. Entre eles, há ambulâncias,
minivans e veículos convencionais.

Em seu discurso, Fernando Pimentel ressaltou que,
mesmo com as dificuldades financeiras, o Estado tem
conseguido fazer entregas e ajudar os municípios. “Com
toda dificuldade, Minas Gerais pode se orgulhar de es-
tar mantendo o funcionamento do Estado. Isso não é
pouca coisa numa crise tão profunda como o Brasil está
atravessando. A maioria dos estados brasileiros está com
dificuldades muito maiores do que nós para fazer funci-
onar o serviço público. Aqui, com toda a dificuldade
financeira, isso não aconteceu. Isso se deve ao esforço
do setor público, dos prefeitos, do Governo do Estado,
do Parlamento e da vocação dos mineiros para o traba-
lho”, afirmou.

Além da crise financeira, o Governador apontou a
crise institucional como agravante ao atual momento
vivido pelo país. “É uma crise que revela profunda ame-
aça à democracia brasileira. Nós estamos agora numa
nova fase da luta democrática. Uma fase que eu diria
mais dura, mais áspera e mais perigosa. Não podia nun-
ca imaginar que, depois de tudo que vivemos no passa-
do, íamos retroceder no Brasil a ponto de ter que lutar
para preservar os direitos mais básicos do cidadão”,
completou. Entre esses direitos, o Governador citou a
presunção de inocência, a inviolabilidade do lar e a pri-
vacidade. “A ameaça a esses direitos são uma profunda
ameaça à democracia. Cabe a todos nós participar da
resistência democrática”, afirmou.

Também participaram da cerimônia os secretários de
Estado de Governo, Francisco Moreira, de Saúde, Nalton
Moreira, de Desenvolvimento e Integração do Norte e
Nordeste, Epaminondas Pires, de Cidades e Integração
Regional, Carlos Murta, o ouvidor-geral do Estado, An-
tônio Fernando, além do deputado federal Wadson Ri-
beiro e dos deputados estaduais Missionário Márcio San-
tiago, Leonardo Portela, Gustavo Santana, Celinho
Sinttrocel, Carlos Henrique e Durval Ângelo, prefeitos,
vereadores e lideranças políticas.

Municípios contemplados: Abaeté, Itacambira,
Santana do Paraíso, Alvorada de Minas, Itacarambi, San-
to Antônio do Amparo, Angelândia, Itambacuri, Santo
Antônio do Itambé, Antônio Dias, Itaobim, São Domin-
gos do Prata, Astolfo Dutra, Itinga, São Francisco, Ban-
deira, Iturama, São Gonçalo do Sapucaí, Barão de Monte
Alto, Jacinto, São João da Lagoa, Barbacena, João Pi-
nheiro, São José da Varginha, Belo Oriente, Lagoa Gran-
de, São José do Goiabal, Berilo, Laranjal, Serra Azul
de Minas, Betim, Marilac, Serranópolis de Minas, Bias
Fortes, Medina, Tabuleiro, Bom Jesus do Amparo, Men-
des Pimentel, Vargem Grande do Rio Pardo, Cachoeira
de Minas, Muriaé, Visconde do Rio Branco

Governador
Fernando Pimentel
entrega 86 veículos
a 74 municípios de

Minas Gerais

Até o dia 30 de abril, os
brasileiros que receberam ren-
dimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 em 2017 devem
declarar o Imposto de Renda.
Mas o que muitos não sabem
é que o cidadão que faz a de-
claração do Imposto de Ren-
da pelo modelo completo,
pode destinar até 6% do seu
imposto devido aos Fundos da
Infância e do Adolescente
(FIAs).

Algumas empresas, além
de fazer a destinação do 1%
do Imposto de Renda,
conscientizam e incentivam os
seus funcionários sobre a
destinação do IR devido. A
Cemig possui um Programa
denominado “AI6% - Forman-
do Cidadãos”, que por meio
do IR contribui com centenas
de entidades beneficentes.
Além de destinar 1% do im-
posto devido da empresa, in-
centiva os seus empregados a
destinarem até 6% do IR de-
vido para os Fundos da Infân-
cia e da Adolescência (FIAs).

A última campanha da
Cemig envolveu a participa-
ção de 1.759 funcionários, que
destinou recursos para 96
municípios, beneficiando 184
instituições. O montante des-
tinado pelos empregados foi
de R$ 1,1 milhão e o investi-
do pela Empresa foi de R$ 917
mil. No total, foram destina-
dos cerca de R$ 2 milhões
para atendimento a, aproxima-
damente, 25 mil crianças e
adolescentes.

De acordo com dados di-
vulgados pela Secretaria de
Desenvolvimento Humano da
Presidência da República, o

Programa
da Cemig

destina cerca de R$ 2
milhões para instituições

de bem-estar social

Programa AI6% está entre os
maiores destinadores de recur-
sos aos FIAs do Estado de
Minas Gerais. Em alguns dos
municípios mineiros de menor
Índice de Desenvolvimento
Humano, que participam do
Programa, como Águas For-
mosas, São Gonçalo do
Abaeté e Pimenta, a contribui-
ção aos Fundos chega a pata-
mares superiores a 90% dos
recursos arrecadados.

Como é feita a doação
Para efetivar essa

destinação, a pessoa precisa
realizar uma doação para um
Conselho da Criança e do
Adolescente de sua preferên-
cia, até o último dia bancário
do ano base e informar que
realizou essa doação em sua
declaração. O valor doado no
ano anterior retorna para a
pessoa adicionado ao impos-
to de renda a ser restituído ou
reduzindo o imposto de renda
a ser pago.

A segunda forma de con-
tribuir com os projetos soci-
ais dos FIAs  é no próprio ato
da declaração, e neste caso, o
contribuinte pode destinar até
3% do seu imposto devido. O
montante a ser destinado é in-
dicado pelo próprio programa
da Receita Federal e o contri-
buinte não tem nenhum ônus
com esse tipo de “doação”, já
que na verdade trata-se ape-
nas de um redirecionamento
do imposto de renda devido a
uma instituição beneficente.

Além das pessoas físicas,
as leis federais de incentivo
permitem também que as em-
presas destinem até 1% do tri-
buto devido.
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O prefeito Antônio Silva assinou na sexta-feira, 13/
04,  contrato autorizando a empresa Resende e
Resende Construtora Ltda, a iniciar as obras de
revitalização da Praça Dom Pedro II (Jardim do Sapo).
A obra, que será custeada com recursos próprios do
município de Varginha, da ordem de R$ 417.397,63,
deverá estar pronta no prazo de sete meses após
iniciada.

Seguindo o cronograma, o contrato seguirá agora
para a Procuradoria Geral do Município para
homologação, e, posteriormente para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a ordem
de serviço.

A obra contemplará a troca do piso, reforma do
Coreto, substituição das luminárias, reforma dos
bancos e paisagismo. “Temos o compromisso de
entregar a nossa população, a Praça do Jardim do Sapo,
como é conhecida, um dos cartões postais de nossa
Cidade, um patrimônio público Municipal,
devidamente restaurada, dando a ela vida e luz”, disse
o prefeito Antonio Silva.

Prefeito Antônio Silva assina contrato para
revitalização da Praça Jardim do Sapo

Chegou a hora dos banqueiros fazerem a sua parte
social, ajudando a economia crescer e dando a sua retri-
buição social à  raça negra no Brasil. Atitude que os
Estados Unidos fizera há cinquenta anos atrás.

Por quê: Segundo os dados do Ifopen – Sistema In-
tegrado de Informações Penitenciárias 64% da popula-
ção carcerária do Brasil é negra, razão pela qual impe-
rioso ao governo brasileiro voltar todas as atenções à
causa, e, dentro dos principais problemas sociais aten-
derem aos anseios da raça afrodescendentes.

A Política pública voltada para isso, não é só acesso
as Universidades, aos empregos públicos e à política,
tem que desenvolver um sistema gerador de emprego e
renda com dignidade e responsabilidade, ou seja, entu-
siasmar a raça negra fazendo-os integrar de qualquer
forma ao convívio de todos os seguimentos do país, ca-
pacitando-os em todos os aspectos, quer de moradia,
quer de emprego, como mobilidade expressa e legal de
todas as redes bancárias do país a financiar programas
de valorização da raça negra, com empréstimos pesso-
ais vantajosos a juros baixos, subsidiando a empresa
que capacita e emprega os negros.

Enfim, dar poder a uma classe que vem crescendo a
cada ano significativamente, segundo os dados do IBGE.

Com isso, quem ganharia seria todos porque dinhei-
ro gera dinheiro, e uma vez fomentando o comércio,
fomenta a indústria e esta por consequência fomenta o
emprego, e em contra partida, os próprios bancos tam-
bém vão ganhar.

Com isso, paga-se um pouco da injustiça social his-
tórica que o país fez amargamente para com os negros,
eis que, deram-lhes a liberdade, mas, também a miséria
e as favelas.

Logo, sugere-se um país rico a todos, justo, solidá-
rio, prático e socialmente correto. Daí um apelo ao cres-
cimento da economia brasileira.

Eis uma ideia progressista.

QUAL SERIA A
SOLUÇÃO PRÁTICA

E INTELIGENTE
PARA QUE A

ECONOMIA DO
BRASIL PUDESSE
SE ALAVANCAR

Um apelo ao crescimento
da Economia brasileira

Zacarias Piva
Advogado e Vereador
- Varginha 10/04/2018

A proposta, que insere a obrigatoriedade na Constituição
Estadual, tem apoio da própria categoria.

Começa a tramitar na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) Proposta de Emenda à Constituição (PEC),
que insere na Carta Mineira a obrigatoriedade de pagar aos
servidores da educação o piso Nacional previsto em lei fe-
deral. Na terça-feira (17/4/18), a proposição foi entregue ao
1º secretário e primeiro signatário da PEC, Rogério Correia,
por deputados presentes à solenidade, que contou, também,
com representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores
em Educação (SindUte).

A PEC, que tem a assinatura de 71 dos 77 deputados,
insere o artigo 201-A à Constituição Estadual, assegurando
que o vencimento inicial das carreiras de professor de edu-
cação básica, especialista em educação básica e analista edu-
cacional na função de inspetor não será inferior ao piso.

A alteração proposta também garante que os valores dos
vencimentos das carreiras do grupo de atividades da educa-
ção básica passem a ser reajustados na mesma periodicidade
e em decorrência de atualizações do piso.

O presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, afirmou
que a proposta será tratada com seriedade e maior celeridade
possível. “Tenho a honra de participar ao lado dos servido-
res de mais um avanço”, disse ele ao avaliar que a categoria
conseguiu importantes conquistas nesta gestão.

Rogério Correia explicou que será constituída uma co-
missão especial para analisar a proposição, composta por
representantes de todos os blocos parlamentares. Para ser
aprovada, precisa do aval de 3/5 dos deputados, correspon-
dente a 48 votos. Segundo ele, o projeto tem amplo respaldo
dos deputados e da própria categoria. “É uma conquista im-
portante porque a obrigatoriedade de pagar o piso fica agora
permanente”.

A presidente do SindUte e da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) em Minas, Beatriz Cerqueira, considerou
que a apresentação da PEC é um reconhecimento para a ca-
tegoria, mas, ressalvou que o Governo Estadual ainda preci-
sa acertar as contas com os professores, que estão em greve
desde 8 de março. Dentre as reivindicações está o pagamen-
to do piso, que está em atraso desde 2017, e o fim do
parcelamento dos salários.

Piso dos professores
começa a tramitar na
Assembléia de Minas

Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti (LIRAa)
aponta médio risco em
Varginha - Realizado nos dias
09, 10 e 11 de abril, o 2º
LIRAa – do ano de 2018,
classificou o município de
Varginha como MÉDIO
RISCO de infestação de focos
do Aedes Aegypti,  repetindo
o resultado do 1º  levantamento realizado dias 8, 9 e 10 de
janeiro. Esse levantamento consiste em visitar 20% dos
quarteirões sorteados pelo programa do Ministério da Saúde,
sendo que o mesmo é realizado em todo o território Nacional,
em cidades com índice de infestação com mais de 2 mil imóveis.

Nos imóveis visitados pelo Agente de Combate às Endemias,
além do tratamento e eliminação dos focos, foram recolhidos
exemplares das larvas encontradas, que segue junto a formulário
próprio contendo endereço, tipo de depósito e quantidade de
larvas sendo encaminhadas ao laboratório do setor onde se faz
a contagem e a identificação das mesmas. Após todo esse
trabalho, todos os dados são lançados no sistema onde o mesmo
classifica o município como Baixo Risco, Médio Risco ou Alto
Risco de Infestação.

Segundo informações de José Donizete de Souza,
encarregado do Setor de Vigilância Ambiental, no total geral
foram encontrados 71 focos do Aedes Aegypti, 1  foco Aedes
Albopictus contra 105  focos do mosquito Aedes Aegypti, e 20
focos do Aedes Albopictus, diagnosticados no levantamento
realizado anteriormente. Os bairros com maior número de
depósitos foram São Sebastião 9 e Centenário 7  focos,
classificação dos recipientes mais comuns em possuírem focos:
Tambores, caixa d' água no solo e vasos de plantas.

MÉDIO RISCO de
infestação de focos

do Aedes Aegypti em
Varginha

O prefeito Antônio Silva assinou na sexta-feira, 13/04,
contrato com o empresário Fernando Rodrigues Ximenes,
da  empresa RX Construtora, vencedora da licitação para
a realização das obras de Revitalização do Centro de
Varginha. Agora o contrato seguirá para a Caixa Econô-
mica Federal que fará a análise da documentação para a
liberação  da verba pelo Ministério das Cidades.

O recurso é da  ordem de R$1 milhão, fruto de emenda
parlamentar do deputado federal Dimas Fabiano, mais
contrapartida do município de Varginha no valor de R$146
mil. O projeto, de autoria da Prefeitura de Varginha, vai
contemplar o alargamento e a troca de piso das calçadas
da Avenida São José, Rua Presidente Antônio Carlos, Tra-
vessa Monsenhor Leônidas, Rua Deputado Ribeiro de
Resende, Rua São Paulo, Rua Presidente Álvaro Costa,
passando pela Rua Delfim Moreira, até o calçadão da
Wenceslau Brás. O trecho da Rua Presidente Antônio
Carlos, entre a Avenida São José e a Rua Deputado Ribei-
ro de Resende, receberá a colocação de piso intertravado,
entretanto, não será bloqueado o tráfego de veículos.

A revitalização do Centro é mais um compromisso da
administração, que vem trabalhando  em um projeto que
atenda as expectativas dos comerciantes e consumidores,
de forma que o centro se torne mais atrativo aos olhos da
população de Varginha e visitantes,  podendo usufruir do
tradicional centro da cidade com maior conforto.

Particionaram da assinatura o Secretário de Planeja-
mento, José Manoel  Magalhães Ferreira e o vereador
Leonardo Ciacci, presidente da Câmara, representando o
deputado Dimas Fabiano.

A prefeitura de Varginha comunica aos comerciantes
em geral, que receberão um cronograma com o início das
obras, a fim de evitar transtornos.

Prefeito Antônio
Silva assina contrato

para a realização
das obras de

Revitalização do
Centro de Varginha
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TV BELO
HORIZONTE

TV BELO
HORIZONTE

Você vê a
TV BELO HORIZONTE

BOA ESPERANÇA & ILICÍNEA

No seu Celular  SmartTV
Tablet  Smartphone

Acesse o Aplicativo Grátis
da TV BELO HORIZONTE

Entre no PlayStore ou GooglePlay e digite
TV BELO HORIZONTE e baixar

Você também vê a TV BELO HORIZONTE no
Computador Notebook SmartTV Tablet Smartphone
É só digitar: www.tvbelohorizonte.com.br

A TV BELO HORIZONTE 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
em outra cidade e até em outro País

TV ELOI
MENDES

TV ELOI
MENDES

Você vê a
TV ELOI MENDES

No seu Celular  SmartTV
Tablet  Smartphone

Acesse o Aplicativo Grátis
da TV ELOI MENDES

Entre no PlayStore ou GooglePlay e digite
TV ELOI MENDES e baixar

Você também vê a TV ELOI MENDES no
Computador Notebook SmartTV Tablet Smartphone

É só digitar: www.tveloimendes.com.br

A TV ELOI MENDES 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
em outra cidade e até em outro País

TV DORENSE TV DORENSE

Você vê a
TV DORENSE

No seu Celular  SmartTV
Tablet  Smartphone

Acesse o Aplicativo Grátis da
da TV DORENSE.

Você também vê a TV DORENSE no Computador
Notebook SmartTV Tablet Smartphone

É só digitar: www.tveloimendes.com.br

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
em outra cidade e até em outro País

Entre no PlayStore ou GooglePlay e digite
TV DORENSE e baixar

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 pape-
lão que segurava na mão e disse:

– Ajuda o idoso, moço?
– Lamento meu querido, mas não tenho dinheiro comi-

go, – disse o estranho. E ao ver que o mendigo estava senta-
do 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 intri-
gado.

Depois de muita reflexão, entendi o porquê.
Assim como o mendigo, muitos de nós passam a vida

sobrevivendo de migalhas de prazer, aprovação, respeito,

segurança e amor, sem ter a mínima curiosidade de olhar
para dentro de si.

Nos acostumamos tanto com quem somos que desisti-
mos de olhar para o verdadeiro tesouro que existe dentro de
nós. A idéia que temos sobre nós torna-se um conceito fe-
chado: “Tem nada de especial em mim não, moço!”, dize-
mos.

Por que isso acontece?
Em algum momento, no processo de crescimento, pas-

samos a pensar que a vida é dura, difícil, complicada, e que
não somos bons o suficiente para viver a vida dos sonhos.

Construímos uma imagem mental de pessoa incapaz, medí-
ocre 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 inconsci-
ente 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 men-
tal criada pelo seu condicionamento e abrir o baú que reve-
laria 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 desen-
volvidas 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, en-
tão 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 re-
ceba por e-mail Gratuitamente Dicas de Sucesso.

 Gonçalo Rocha

DICAS
DE

SUCESSO
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O vereador Carlúcio Mecânico enviou Re-
querimento ao governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel e ao coordenador Regio-
nal do Departamento de Estradas de Roda-
gem 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 (cantei-
ro central) e estão refazendo-a?
O presente Requerimento tem por objetivo
obter esclarecimentos sobre quais os moti-
vos pelos quais a mureta de concreto insta-
lada no centro da Avenida Princesa do Sul,
que aparentemente encontrava-se em perfei-
to 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 po-
deriam estar sendo mais bem aplicadas em
prol da população, diante da escassez de re-
cursos para a saúde no Município.
Alguns munícipes relataram que próximo ao
Posto de Gasolina BR, onde motoristas im-
prudentes cruzam a pista pela contramão e
colocam em risco a vida de todos que pas-
sam pela avenida, deveria ter sido instalada
a mureta de concreto; porém, apesar do ele-
vado risco de acidentes, a referida medida
de proteção não foi instalada nesse trecho
da via.
É importante destacar que esta via em ques-
tão é de extrema importância para o tráfego
de veículos em nosso Município, pois, trata-
se de uma das principais portas de entrada
da cidade, por onde trafegam obrigatoriamen-
te veículos oriundos de toda a região.

O vereador Carlúcio Mecânico enviou Re-
querimento ao Prefeito Municipal, Antonio
Silva, solicitando informações sobre a
revitalização do Parque Centenário, inclu-
indo colocação das telas de proteção, refor-
ma da quadra e reabertura aos domingos e
feriados: há previsão para o início dos tra-
balhos? 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 solicitan-
do a revitalização do Parque Centenário. O
local abriga diversas espécies animais e ve-
getais e possui diversas atrações tais como
pedalinhos, caiaques, duchas, parque infan-
til e academia de ginástica ao ar livre.
Entretanto, apesar de o referido Parque ser
uma das principais áreas de lazer do Muni-
cípio, vários locais e atrações encontram-se
atualmente em precário estado de conserva-
ção e necessitam, com urgência, de serviços
de manutenção.
Diante da importância ecológica, social, es-
portiva 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 soli-
citadas sejam encaminhadas a esta Casa
Legislativa para conhecimento de toda a po-
pulação varginhense que aguarda ansiosa-
mente pela revitalização do referido Parque
Centenário.

Av. Princesa do Sul

Parque Centenário

Vendedores Ambulantes

Na primeira etapa, elas se-
rão adotadas em veículos zero
quilômetro ou quando for fei-
ta transferência de município.
Veículos que já circulam te-
rão 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 de-
veria ter começado a ser ado-
tada 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 hou-
ver a necessidade de substitui-
ção 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 departa-
mentos de Trânsito de cada
Estado terão até 1º de setem-
bro de 2018 para começar a
emplacar com o padrão
Mercosul.

Qual será o preço?
Ainda não existe uma de-

finição de quais serão os va-
lores de novas placas, que se-
rão pagas pelos proprietários
dos veículos, como é atual-
mente.

De acordo com o Departa-
mento Nacional de Trânsito
(Denatran), a nova resolução
padroniza a produção das pla-
cas nacionalmente, o que pode
diminuir seu custo.

Além disso, existem as ta-
xas de vistoria e licencia-
mento 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 do-
cumento do veículo já serão
com a introdução da nova pla-
ca. A placa do Mercosul será
colocada no veículo também,
caso o proprietário precise tro-
car de placa por algum outro
motivo.

* Placa terá chip
e QR Code
A nova placa vai ter uma

tarja azul, bandeira do Brasil

Placas de Veículos do Mercosul
começam a valer no Brasil

e outra configuração de letras
e números. Além disso, con-
tará com um chip e um códi-
go do tipo QR Code para fa-
cilitar a identificação dos veí-
culos roubados ou clonados
nos países do Mercosul.

Segundo o Denatran, tam-
bém será possível o compar-
tilhamento de dados com sis-
temas de cancelas e portões,
que poderão ser utilizados em
pedágios e estacionamentos.

Fim do lacre
Com as novas tecnologias

empregadas para evitar falsi-
ficações, o Denatran informou
que as novas placas não utili-
zarão mais o lacre. Em mui-
tos casos, o lacre se rompia e
devia ser reposto para o mo-
torista não ser multado.

Posso antecipar a troca?
De acordo com o

(Denatran), fica facultativo ao
proprietário antecipar a subs-
tituição da placa antes de
2023.

O que muda no visual da
placa?
1- Mais letras e menos núme-
ros
Em vez de 3 letras e 4 núme-
ros, como é hoje, as novas pla-
cas terão 4 letras e 3 números,
e poderão estar embaralhados,
assim como na Europa;
2- Cores nas letras e números

Ao contrário do que acon-
tece atualmente, em que a cor
de fundo da placa muda con-

forme o tipo de veículo (co-
mercial, diplomático, auto es-
cola, 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 co-
merciais, vermelha; carros ofi-
ciais, azul; em teste, verde; di-
plomáticos, dourado; e de co-
lecionadores, 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, so-
bre 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 comprimen-
to por 13 cm de largura);

5- Contra falsificações
Marcas d'água com o nome

do país e do Mercosul estarão
grafadas na diagonal ao lon-
go das placas, com o objetivo
de dificultar falsificações.

No Brasil, a placa terá uma
tira holográfica do lado es-
querdo e um código bidimen-
sional que conterá a identifi-
cação do fabricante, a data de
fabricação e o número serial
da placa. A tira é uma manei-
ra de evitar falsificação.

Atuação como VEREADOR * Proposições  * Indicações  * Projetos

O vereador Carlúcio Mecânico enviou
Indicação ao Prefeito Municipal, Antonio
Silva, solicitando que seja estudada a
possibilidade e tomadas as providências
cabíveis para disponibilizar em todos os
parques da cidade um funcionário da
Prefeitura para atuar como zelador.

Funcionário nos Parques

O vereador Carlúcio Mecânico enviou
Requerimento ao Prefeito Municipal,
Antonio Silva, solicitando as seguintes
informações sobre providências para
prevenção de enchentes em toda a extensão
da Avenida Plínio Salgado: Os estudos para
resolver os problemas relativos à captação
de águas naquele local foram concluídos?
Por que a obra do ribeirão parou? Quando
será retomada? Sobre os prejuízos, os
moradores serão indenizados? Se positivo,
como? Se negativo, por quê? Que
providências o Município está tomando a fim
de sanar tais problemas?

Enchentes na Plínio Salgado

Faixa elevada de pedestres
em frente as instituições de

ensino e templos
O vereador Carlúcio Mecânico enviou

Requerimento ao Prefeito Municipal,
Antonio Silva, solicitando que seja estudada
a possibilidade de elaborar uma lei
estabelecendo a obrigatoriedade de instalação
de faixa de pedestres ou faixa elevada de
pedestres em frente a todas as instituições de
ensino e os templos religiosos existentes no
Município.

O vereador Carlúcio Mecânico enviou
Requerimento ao Prefeito Municipal,
Antonio Silva, solicitando as seguintes
informações referente aos vendedores
ambulantes que trabalham no centro da
Cidade: Após a revitalização do centro, os
vendedores ambulantes poderão exercer sua
atividade comercial nos mesmos locais em
que exercem atualmente? Em caso negativo,
qual área será disponibilizada para os
vendedores ambulantes? Essa área foi
definida de comum acordo com os referidos
vendedores? Existe algum projeto que
estabeleça a padronização das barracas?
Durante as obras de revitalização, os
vendedores ambulantes serão remanejados
para outra área?

O vereador Carlúcio Mecânico fez uma In-
dicação ao prefeito Municipal, Antonio Sil-
va, e à Secretaria Municipal de Obras, para
que sejam realizadas as seguintes melhorias
no bairro Pinheiros: Limpeza e capina, ope-
ração tapa buraco, reforma do parque Infan-
til, construção de uma academia de Rua.
O mato alto propicia a proliferação de ani-
mais prejudiciais à saúde dos munícipes, re-
duz a visibilidade de pedestres e condutores
de veículos e pode servir de abrigo para pes-
soas mal intencionadas. Os danos existentes
na pavimentação asfáltica danificam os veí-
culos e aumenta o risco de acidentes de trân-
sito. A ausência de manutenção no parque in-
fantil, por sua vez, oferece perigo às crianças e
impossibilita a utilização do local.
Sugere-se ainda que seja estudada a possibi-
lidade de contratar uma empresa terceirizada
para realizar, com mais agilidade, os servi-
ços solicitados pela população.

Bairro Pinheiros

Vereador
Carlúcio Mecânico
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O Detran-Mg divulgou como será o sistema de
monitoramento de provas práticas para futuros motoristas,
projeta critérios mais objetivos para obter a CNH e maior
aprovação, mas, a conta vai para candidatos.

Exames de direção monitorados por quatro câmeras e
sistema de telemetria capaz de registrar uma lista de
possíveis falhas no comando dos carros; redução do poder
do examinador do Detran para avaliar o desempenho do
candidato a motorista – e consequentemente da margem
para decisões arbitrárias e eventuais desvios –;
possibilidade de diminuição do número de examinadores
envolvidos nos testes de direção. Esta lista de notícias
aparentemente positivas para quem sonha com a Carteira
de Habilitação em Minas – e atualmente tem como
pesadelo um processo que reprova 7 a 8 de cada 10
candidatos à categoria B - a mais procurada no Estado –
vem acompanhada de uma informação não tão animadora:
o preço do avanço tecnológico vai para o bolso do aspirante
a condutor.

Mas, imagens poderão reverter resultados de exames
de direção, diz diretor-geral do Detran/MG.

A precisão da tecnologia de câmeras e da notificação
eletrônica de falhas contra a subjetividade da avaliação
dos examinadores promete ser a nova realidade dos
exames de direção dentro de 120 dias. O Detran/MG espera
que em quatro meses, contados a partir do fim de um
período de testes que ainda deve levar cerca de 30 dias,
todos os cerca de 1.720 Centros de Formação de
Condutores mineiros ofereçam o novo serviço. Ele será
obrigatório e na prática representa a filmagem de todos os
exames e aulas de direção, além de um sistema que
consegue identificar eletronicamente erros praticados pelos
candidatos.

Para um sistema que, com frequência, se vê questionado
pela subjetividade do olhar do examinador e às vezes até
por relatos de corrupção, o Detran aposta em mecanismos
objetivos que retratem o que de fato acontece dentro dos
veículos durante o exame. Para o Detran, isso pode até
aumentar o percentual de aprovação nos quase 2,2 mil
testes de direção que ocorrem todos os dias no Estado.

Em média, mais da metade dos candidatos às 905 mil
provas de rua foram reprovados no ano passado, levando
em consideração todas as categorias de habilitação.
Considerando-se só a categoria B, dos carros de passeio,
a aprovação se restringiu a 30% dos 651 mil exames do
ano passado no Estado. Além disso, o Detran ainda acredita
que o novo sistema aponta para uma diminuição do
número de examinadores dentro dos carros, já que hoje
normalmente são dois que avaliam os candidatos. A
perspectiva é que a tecnologia possibilite a redução para
apenas um, liberando policiais para outras atividades.

O novo sistema representará um custo extra, devido ao
serviço prestado pelas empresas que se credenciaram para
oferecer a tecnologia. O valor será cobrando das
autoescolas, que tendem a repassá-lo aos candidatos. O
Detran argumenta que suas taxas continuarão as mesmas
e o percentual de aumento será baixo, perto do benefício
da tecnologia.

O delegado João Marcelo de Paula Loureiro,
coordenador de Administração de Trânsito do Detran,
acompanhado do diretor-geral do Departamento, César
Augusto Monteiro, e do chefe da Divisão de Habilitação,
Ednelton Carraci, informou que o sistema “diminui
consideravelmente a abertura para subjetividade. Os
exames têm que ser feitos em cima de critérios objetivos.
Nesse tipo de sistema, o que acontece é que, além do vídeo,
teremos embarcado um sistema de tecnologia que
notificará cada falha. Se a pessoa não colocou o cinto de
segurança, não deu seta ao sair, deixou o motor do veículo
morrer, isso tudo aparecerá nos tablets como notificações.
Ali estará todo o critério objetivo”, diz José Marcelo de
Paula Loureiro.

Visa e vai eliminar questionamentos como, quando o
aluno alega que a aula não foi dada em seu tempo integral.

O questionamento sobre exames também será
eliminado. É comum os alunos reclamarem que o exame
não foi bem realizado. Que a avaliação não foi conforme
ele entendia.

Então, com o processo de monitoramento vai fica claro.
Nem o aluno, nem o órgão de trânsito, nem as próprias
autoescolas vão ter dúvida quanto ao resultado.

Aulas Práticas
em Auto Escolas e
Exames de Direção

passarão a ser filmados

Como será a Aula e o Exame de Direção monitorado em Minas

REVERSÃO DE RESULTADOS - O diretor-geral do
Detran/MG, delegado César Monteiro, admite a
possibilidade até de uma mudança de resultados em
exames de habilitação, caso as imagens comprovem
prejuízo aos candidatos. Segundo Monteiro, quem se sentir
prejudicado pode fazer uma solicitação ao Detran, que
vai providenciar auditoria nas imagens por meio de uma
comissão.

A programação para implantação do novo sistema inclui
um período de testes que vai ocorrer em Nova Lima, na
Grande BH, e deverá estar concluído dentro de um mês.
Antes disso, o órgão pretende divulgar um cronograma
de ampliação, pois, as autoescolas terão 120 dias após o
fim dos testes para oferecer o sistema de forma obrigatória,
sob pena de descredenciamento.

Categoria B
Se o sistema tem o objetivo de livrar o candidato da

subjetividade do examinador, não deve livrá-lo do custo, nem
da burocracia. Com as novas regras de monitoramento, tirar a
carteira de motorista vai pesar ainda mais no bolso – até 10%
ou mais, de acréscimo no preço final, segundo estimativa dos
donos de autoescolas.

Para quem estiver de olho na possibilidade de clareza do
processo de habilitação em caso de dúvidas, a transparência
vai, certamente, esbarrar em prazos, requerimentos e análises.

O Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de
Condutores do Estado de Minas Gerais (Siprocfc-MG) afirma
que o custo só não será maior porque a implantação do sistema
de monitoramento será feita por meio de comodato. As
autoescolas mineiras vão pagar um aluguel às empresas
contratadas pelo serviço – todas credenciadas pelo Detran –
pelo uso dos equipamentos nos 13 mil veículos da frota.

De acordo com o presidente da entidade, Alessandro Dias,
o preço da habilitação categoria B, para carro, que hoje gira
em torno de R$ 2,2 mil (da legislação à prova prática, incluindo
exames e taxas), deve passar à casa dos R$ 2,3 mil.

Na categoria A, para motos, cujo processo de habilitação
tem valor médio de R$ 2,1 mil a R$ 2,2 mil, o sindicato aguarda
a definição das regras. “O impacto pode ser um pouco diferente.
Como as negociações não fecharam, não há estimativa. Não se
sabe se terá câmera na moto ou sensor na pista”, diz.

Alessandro Dias afirma que o caminho será longo para quem
quiser testar a transparência. As imagens serão geridas
exclusivamente pela empresa contratada, informa o sindicato.
Se o candidato quiser usá-las para rebater uma reprovação, terá
de requerer ao Detran, que vai solicitar à prestadora de serviço
e, depois, analisará o material para se manifestar sobre a
pertinência da queixa. “A empresa tem obrigação de manter o
acesso do Detran ao armazenamento. Os dados não são
liberados livremente. Os Centros de Formação de Condutores
têm acesso, mas dentro de regras bem definidas”, explica o
presidente do sindicato.

Fonte/Arte
Estado de Minas
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA REUNIÃO DA CÂMARA DE VARGINHA

Alencar Faleiros - PSDB
Requerimento:
O vereador Dr. Alen
car Faleiros encami-
nhou Requerimento
ao Executivo solici-
tando informações so-
bre o estágio em que
se encontra a forma-
ção de consórcios re-
gionais em Varginha.

Ele explica que a
ideia básica da
formação de consórcios consiste em reunir
cidades de uma mesma região em torno da
necessidade de solucionar problemas das mais
variadas secretarias, o que de acordo com ele
é de extrema importância para aumentar a
capacidade de atrair investimentos privados e
públicos para a região.

“Quando juntos, os municípios usam
experiências mútuas e constroem juntos o
conhecimento e ficam mais fortes para
reivindicar verbas dos outros entes da
federação e até mesmo verbas internacionais.
A força política de muitas cidades é maior do
que a força de uma só cidade”, diz.

Entre os questionamentos apresentados o
parlamentar destaca como o atual governo vê
a concretização de consórcios regionais, se
existe interesse em firmar outros consórcios
regionais e pede ainda um resumo dos
consórcios em vigor e as cidades consorciadas
em cada um deles.

Buiú do Ônibus – PODEMOS
Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal para
que seja verificada a
possibilidade de im-
plantar uma base de
apoio da Polícia Mili-
tar e da Guarda Mu-
nicipal no Memorial
do ET localizado no
Alto da Vila Paiva.
* Solicitando ao Prefeito Municipal para que
seja realizada operação tapa buraco em toda a
extensão dos bairros São Lucas e Figueira lll,
principalmente na Rua Joel Teixeira Reis.

Carlos Costa – PMDB
Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal, ao
Chefe do Transporte
Coletivo do Municí-
pio de Varginha e ao
Gerente da unidade da
empresa concessioná-
ria de transporte coletivo urbano Turilessa -
Autotrans para verificar a possibilidade de uma
linha do transporte coletivo urbano da cidade
de Varginha passar pelo bairro Alta Vila.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal, ao Setor
de Recursos Humanos da Prefeitura Munici-
pal de Varginha e ao Secretário Municipal de
Saúde, as seguintes informações sobre a re-
muneração dos Agentes Comunitários de Saú-
de e de Combate às Endemias: Qual o critério
usado nos descontos do repasse do Incentivo
aos Agentes Comunitários de Saúde? Como é
um valor enviado pelo Ministério da Saúde e
a Prefeitura faz apenas o repasse, é legal o Po-
der Executivo, apenas como intermediário,
fazer esses descontos? Se afirmativo, os des-
contos foram feitos baseados em qual legisla-
ção? Caso haja descontos a serem feitos, não
teriam que recair apenas nos salários?

Carlúcio Mecânico - SD
Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal que
seja estudada a possi-
bilidade de elaborar
uma lei estabelecendo
a obrigatoriedade de
instalação de faixa de
pedestres ou faixa elevada de pedestres em
frente a todas as instituições de ensino e os
templos religiosos existentes em Varginha.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal a seguin-

te informação referente aos vendedores am-
bulantes que trabalham no centro de Varginha:
após a revitalização do centro, os vendedores
ambulantes poderão exercer sua atividade co-
mercial nos mesmos locais em que exercem
atualmente? Em caso negativo, qual área será
disponibilizada para os vendedores ambulan-
tes? Essa área foi definida de comum acordo
com os referidos vendedores? Existe algum
projeto que estabeleça a padronização das bar-
racas? Durante as obras de revitalização, os
vendedores ambulantes serão remanejados
para outra área?

Delegado Celso - PSB
Requerimento:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal as se-
guintes informações
sobre a Lei n. 6.357,
de 19 de outubro de
2017, que criou o Fun-
do Municipal de Se-
gurança Pública e Defesa Social – FMSPDS:
Foram expedidos ofícios aos dirigentes das res-
pectivas pastas e dirigentes das Instituições de
Segurança Pública e do Sistema de Justiça Cri-
minal para indicação dos membros e suplen-
tes que irão compor o Conselho Gestor do res-
pectivo Fundo, conforme preceitua o Art. 2º
da citada norma legal? Houve publicação da
respectiva portaria pelo Chefe do Executivo
nomeando os membros do Conselho Gestor?
Houve publicação de Decreto do Chefe do
Executivo instituindo e aprovando o regimen-
to interno do Fundo Municipal de Segurança
Pública e Defesa Social, conforme preceitua o
art 2º § 2º da referida lei? Existe previsão de
dotação orçamentária consignada no orçamen-
to do Município em 2018, créditos especiais,
transferências e repasses ao FMSPDS, confor-
me preceitua o art. 4º, inciso I, da mesma lei?
Houve a abertura de conta bancária em banco
oficial – denominada Prefeitura Municipal de
Varginha – Fundo Municipal de Segurança Pú-
blica e Defesa Social, conforme prevê o art. 6º
da lei em epígrafe?

Cláudio Abreu - PTB
Requerimento:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Secretário Municipal
de Educação as se-
guintes informações::
Qual o critério adota-
do para medir o desempenho dos professores?
De que forma é feito o acompanhamento do
desempenho dos nossos alunos? Há algum
ranking brasileiro que mede o desempenho da
educação nos municípios? Se sim, qual o
ranking ocupado pelo município de Varginha?
De que maneira são aplicados os recursos pú-
blicos na educação? De que forma os recursos
públicos são aplicados na formação e desem-
penho dos professores e alunos? Há algum pro-
grama para formar e valorizar os professores?

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Secretário Municipal
de Obras para que seja
realizada operação
tapa buraco em toda a
extensão da Rua
Oiapoque, no bairro Santana.
Projeto: Apresentou o Projeto de Lei nº 25/
2018 que dispões sobre a Instituição do Pro-
grama “Adote um Ponto de Ônibus” no muni-
cípio de Varginha.

Pastor Fausto - PR
Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal, à Se-
cretaria Municipal de
Meio Ambiente e à
Companhia de Sanea-
mento de Minas Ge-
rais – Copasa, que de-
signe representante
legal da Copasa para usar a Tribuna Livre da
Câmara para dar explicações sobre o tratamen-

to de água e esgoto realizado no Município.
* Solicitando ao Prefeito Municipal que seja
realizada operação tapa buraco no cruzamen-
to da Rua Tenente Joaquim Pinto com a Rua
Antônio Francisco de Oliveira, próximo à Es-
cola Estadual Pedro de Alcântara, no bairro
Bom Pastor.

Dr. Guedes - PTB
Requerimento:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal as se-
guintes informações
sobre o asfaltamento e
a iluminação na estra-
da no trecho que dá
acesso a Carmo da Ca-
choeira até a região
dos Martins: está no
planejamento da Prefeitura e há interesse em
asfaltar essa área? A Prefeitura tem interesse
ou há planejamento para iluminação dessa
área?

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicações:
* Solicitando ao
Prefeito Municipal e à
Secretaria Munici-
pal de Obras que se-
jam realizadas as se-
guintes melhorias n a
Praça localizada na
Rua Allan Kardec, n o
bairro Bom Pastor:
capina, limpeza, poda de árvore, manutenção
dos equipamentos de ginástica.
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Se-
cretário Municipal de Saúde estudo de viabi-
lidade e providências cabíveis para aquisição
de duas macas eletrônicas e quatro macas fi-
xas para o Hospital Bom Pastor.

Leonardo Ciacci - PP
Indicação:
* Solicitando ao
Prefeito Municipal a
instalação de abri- g o
para usuários do
transporte coletivo n a
Avenida José Elias d e
Oliveira, próximo ao imóvel de número 355,
no Conjunto Habitacional Jardim Sion II, co-
nhecido como Vila Militar.
Requerimento:
Solicitando ao Prefeito Municipal as seguin-
tes informações sobre a revitalização da Praça
Dom Pedro II, conhecida como Jardim do
Sapo: foi realizado processo licitatório? Em
caso afirmativo, qual foi a empresa vencedo-
ra? Possui projeto aprovado pelos órgãos com-
petentes? Já existe previsão para o início das
obras?

Marquinho da Cooperativa - PRB
Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
Secretário Municipal
de Obras, através do
Departamento Muni-
cipal de Transporte e
Trânsito – Demutran -
para que sejam realizados estudos e tomadas
as providências necessárias para a interligação
da Rua Idalina Rezende Reis com a Avenida
João Martinho da Ponte, no bairro Jardim Mont
Serrat.
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Dire-
tor da Guarda Civil Municipal análise e provi-
dências necessárias para disponibilizar agen-
tes para vigilância nas imediações do Merca-
do do Produtor aos domingos.

Zilda da Silva - PSDB
Indicação:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e ao
DNIT - Departamen-
to Nacional de Infra-
estrutura de Transpor-
tes para que sejam re-
alizados estudos téc-
nicos para a construção de uma rotatória na
Rodovia BR 491, próximo ao Parque de Ex-

posições.
Requerimento:
Solicitando ao Prefeito Municipal a seguinte
informação com relação às obras do Memorial
do ET, no alto do bairro Vila Paiva: Qual
destinação a Administração Municipal atual
pretende dar ao referido imóvel?

Zué do Esporte – PODEMOS
Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal e à
Secretaria Municipal
de Obras para que se-
jam tomadas as provi-
dências necessárias
para a construção de
calçadas e a realização de capina em toda a
extensão da Avenida Coronel José Francisco
Coelho, no bairro Industrial JK.
* Solicitando ao Prefeito Municipal estudo de
viabilidade e providências necessárias à im-
plantação de medidas de contenção de veloci-
dade e operação tapa buraco ao longo da Rua
Projetada A, no bairro Nova Varginha.

Zacarias Piva – PP
Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito Municipal, ao
Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal e ao Se-
cretário de Estado de
Administração Pri-
sional, órgão respon-
sável pelo Presídio de Varginha, para que tra-
balhem em conjunto para providenciar a
contratação de um médico para atender aos
detentos do Presídio de Varginha.
Requerimento:
Solicitando ao Prefeito Municipal e à Direto-
ra Geral da Fundação Hospitalar do Municí-
pio de Varginha – Fhomuv - as seguintes in-
formações a respeito do caso da paciente
Lucimar Silva, que foi atendida no Pronto
Atendimento do Hospital Bom Pastor no últi-
mo dia 3 de abril: a paciente apresentou um
quadro de fratura no pé esquerdo, que foi imo-
bilizado com tala engessada e no tornozelo di-
reito, onde foi constatada a necessidade de uma
cirurgia, porém, a paciente foi liberada sem a
realização do procedimento. Sendo o Hospi-
tal especializado em traumas, por que a paci-
ente foi liberada, já que houve a constatação
da necessidade de cirurgia? Quais são os pro-
tocolos aplicados em casos como este? Com a
imobilização, a paciente não conseguia se
locomover, podendo haver um agravamento do
caso. Qual é o prazo para a cirurgia ser marcada
nesses casos de urgência? São analisadas as
possibilidades de uma evolução negativa do
caso clínico?
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Anuncie também 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

No seu Celular - 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 Computador, 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

VEICULAÇÃO
TAMBÉM 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

(35) 2106-8100

Prefeitura de Varginha inaugura
Galeria de Fotos dos Ex-prefeitos

Foi realizada, dia 11/04, na sede da Prefeitura Municipal de Varginha, a solenidade
de inauguração da Galeria de Fotos dos Ex-prefeitos do Município, idealizada pela
Fundação Cultural de Varginha.

O evento contou com a presença dos ex-prefeitos Aloysio Ribeiro de Almeida,
Eduardo Ottoni e deputado Dilzon Melo, além do atual prefeito Antônio Silva.
Estiveram também presentes diversas autoridades como o vice-prefeito Vérdi Lúcio
Melo, vereadores, secretários Municipais, além de jornalistas, servidores e familiares
dos homenageados, que compareceram em grande número para prestigiar a galeria
de fotos de seus parentes.

A cerimônia teve ainda a belíssima apresentação musical da Banda do CDCA,
comandada pelo maestro Claudião, e o Hino Nacional interpretado por Joana D´Arc
Garotti Ramos Leite e Vargas da Costa.

A Galeria de Fotos dos Ex-Prefeitos de Varginha, com imagens dos 39 prefeitos
que governaram desde a emancipação política em 1882, permanecerá, a partir de
agora, no hall de entrada da Prefeitura, disponível para visitação de todos os
munícipes, contribuindo para a preservação da memória e história de Varginha.

Na terça e quarta-feira, dias 10 e 11
de abril, as professoras e supervisoras
da Educação Infantil realizaram o
encontro presencial para estudos e
reflexões sobre o tema "Ser docente na
Educação Infantil". Na quarta-feira,
participaram as turmas da Educação
Infantil e as turmas do Ciclo Inicial - 1º
aos 3ºs anos, que abordaram o tema "A
BNCC nas práticas da alfabetização
matemática". Os encontros tiveram
como objetivo analisar e refletir as
práticas dos professores em sala de aula,
para que se possam diversificar as
estratégias de intervenção junto aos

Secretaria de Educação realiza
Encontro Presencial

“Ser Docente na Educação Infantil

alunos.
A alfabetização, letramento,

linguagens, contação de histórias, leitura,
letramento matemático, resolução de
problemas são alguns dos temas
abordados durante essa formação. A
prática e o ato de reflexão dessa prática
exercida no espaço da sala de aula
contribuem para o surgimento de uma
re-significação do conceito de professor,
de aluno, de aula e de aprendizagem. A
ideia do professor reflexivo proporciona
uma ação educativa de qualidade, cujo
objetivo é romper com as visões
simplistas de tratar o conhecimento.


