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Para comemorar o Dia
do Trabalhador - 1º de
Maio, a Prefeitura de Var-
ginha / Secretaria de Turis-
mo e Comércio está prepa-
rando uma grande festa com
a  Elétrica Banda Show, que
fará uma mega apresenta-
ção na Concha Acústica e
também a gravação do seu

Dia do Trabalhador será
comemorado com festa em Varginha

DVD. O evento terá início
às 20h e o encerramento
está previsto para as 22h30.

De acordo com o Secre-
tário de Turismo e Comér-
cio, Barry Charles Sobri-
nho, este evento, além de
contemplar o Dia do Traba-
lhador, vai movimentar a ci-
dade e proporcionar entre-

tenimento saudável para os
munícipes.

O secretário Barry res-
salta também que na parce-
ria realizada com a Banda,
não será pago cachê, sendo
assim um presente da Pre-
feitura de  Varginha e Elé-
trica Banda Show no dia 1º
de Maio para a população.

VEICULAÇÃO
TAMBÉM NAS TVS
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APRESENTAÇÃO AO VIVO EM SUA

CIDADE

O presidente Leonardo
Ciacci noticia e explica o
porque de mais esta ação em
prol da comunidade e socie-
dade de Varginha.

“A Câmara Municipal de
Varginha acaba de reduzir
seu orçamento deste ano em
R$ 700 mil. O valor econo-
mizado irá auxiliar a Prefei-
tura a realizar diversas
ações, como revitalização do
centro comercial, reforma
da praça do Jardim do Sapo

Câmara de Varginha
reduz R$ 700 mil

CÂMARA DE
VARGINHA
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REALIZAÇÃO DE
OBRAS

IMPORTANTES
PARA O

MUNICÍPIO
e aquisição de massa
asfáltica para realização de
recapeamento asfáltico em
diversos pontos da cidade”.

O valor só pode ser eco-
nomizado devido a um pla-
nejamento do Legislativo de
Varginha que há muitos
anos tem utilizado menos do
que é destinado para o seu
orçamento.

“Temos orgulho da Câ-
mara de Varginha ser refe-
rência na região pela lisura

com que trata o dinheiro pú-
blico. Há anos que se gasta
menos do seu orçamento e
isso possibilita que o valor
que seria destinado à manu-
tenção do Legislativo, seja
revertido para obras essen-
ciais para a população”, ex-
plica o presidente da Câma-
ra, vereador Leonardo
Ciacci.

Leonardo também enfa-
tizou que é obrigação do po-
der público priorizar o que
é necessário para o bem da
população.

“Em comum acordo com
a Prefeitura, reduzimos nos-
so orçamento para poder
permitir que o Executivo re-
alize obras importantes na
cidade, como a reforma do
Jardim do Sapo, a revita-
lização do centro comercial
e a compra de massa asfál-
tica que irá auxiliar no reca-
peamento de algumas vias
de Varginha.

Os poderes Executivo e
Legislativo demonstram, as-
sim, harmonia, apesar da in-
dependência entre si, e
quem ganha é o povo, que
tem o dinheiro público re-
vertido para a melhoria da
qualidade de vida”.

A redução do orçamen-
to já foi comunicada ao
Executivo, que agora tem
dotação orçamentária
para poder realizar as ini-
ciativas necessárias.

A TV VARGINHA teve
38.713 visualizações
2 a 12 de Outubro de 2017
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Vem aí – Dia de Campo na Fazen-
da Experimental de Franca-SP
Inscrições no local do evento.
Sugestão: Levar um quilo de ali-
mento para doação!
www.fundacaoprocafe.com.br
– 35.3214-1411 –
rosiana@fundacaoprocafe.com.br
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Depois de passar pelo Plenário da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, se processo for acatado,
palavra final será dada por Comissão de deputados e
desembargadores. A Comissão que analisará pedido de
impeachment de Pimentel será convocada pelo presi-
dente da Assembleia, Adalclever Lopes.

O processo que pode culminar no afastamento do go-
vernador Fernando Pimentel (PT) e posterior perda de
mandato está previsto na Lei 1.079, de 1950, que trata
do rito processual em caso de crime de responsabilida-
de. A legislação já foi alvo de questionamentos no Su-
premo Tribunal Federal (STF), que entendeu pela sua
legalidade. Dessa forma, o rito vai seguir a lei, a Cons-
tituição Estadual e o Regimento Interno da Assembleia.

O primeiro passo, concluído na quinta-feira, dia 26/
04, foi o acolhimento do pedido de abertura do proces-
so de Impeachment e leitura do Plenário.

A partir daí o presidente da Assembleia Legislativa
convoca a formação de uma comissão especial para dis-
cutir o pedido.

Os líderes partidários têm 48 horas para indicar os
integrantes da comissão, que é formada por sete depu-
tados (três da base aliada, dois da oposição e dois da
bancada independente).

Formada a comissão, o grupo tem 10 dias para emi-
tir um parecer que pode ser pela abertura do processo
ou arquivamento do pedido.

Qualquer que seja o teor do Parecer, ele é votado em
Plenário, onde é necessário o aval de 52 deputados para
a sua aprovação.

Se o Parecer for pelo arquivamento e 52 deputados
aprovarem o texto, o pedido será arquivado.

Caso o Parecer aponte pela abertura do processo e
52 aprovem, o processo é aberto. Fernando Pimentel é
então afastado automaticamente do cargo por até 180
dias. Assume o governo o vice, Antonio Andrade
(MDB).

Para analisar o caso é aberta uma comissão
Processante, composta por cinco deputados escolhidos
pela Assembleia e cinco desembargadores sorteados pelo
Tribunal de Justiça. A comissão é presidida pelo Presi-
dente do TJ (Tribunal de Justiça) mineiro.

O processo transcorre com a oitiva da acusação e
defesa.

Se a comissão entender que houve crime de Respon-
sabilidade, Pimentel perde o cargo.

Se for inocentado, o petista retorna ao cargo e o caso
é arquivado.

A prefeitura de
Varginha, por meio do
setor de Vigilância
Epidemiologia, comu-
nica que foi encontrado
na quinta-feira, 26/4,
próximo ao Matadouro
Municipal, mais um
macaco morto, cujas
amostras coletadas já

Com ênfase aos 130 anos da Abolição da Escravatura,
comemorado no dia 13 de maio, o Conselho Municipal
de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, está pro-
movendo duas ações mobilizando a comunidade vargi-
nhense.

O CONCURSO DE REDAÇÃO, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, envolven-
do os alunos do 9° das Escolas Municipais e Estaduais de
Varginha, com o tema “Foi Abolida a Escravidão: SIM ou
NÃO? Por quê?”, que vai premiar a melhor redação com
seis meses de Curso de Informática Básica pela RD CUR-
SO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

E o projeto “Arte Cultura Negra na Praça”, que será
desenvolvido na Cidade Criativa do bairro Novo Tempo,
dia  20 de maio, às 14h, com atrações artísticas e culturais
e desfile com eleição da GAROTA AXÉ,  dos bairros
Carvalho, Cruzeiro do Sul e Novo Tempo, para jovens
com idade entre 15 e 18 anos, com  premiação das três
primeiras colocadas.

As interessadas devem procurar pelo  CRAS NOVO
TEMPO. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.

Saiba quais os próximos passos do processo
de impeachment de Pimentel

Impeachment
do Governador

Fernando Pimentel

Comunicado
Importante

foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel
Dias - Funed.

Um outro macaco encontrado na semana pas-
sada, que havia tomado um choque na rede elé-
trica, não faleceu, já se recuperou e foi devolvido
ao seu habitat natural.

Até o momento foram 10 macacos encontra-
dos mortos no município de Varginha. E das amos-
tras coletadas 8 deram negativas, restando ape-
nas duas para o resultado final.

Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade

Racial celebra 130 anos da
Abolição da Escravatura

Uma nova página começa a ser escrita no universo da
execução penal na Comarca de Varginha. Na tarde da sex-
ta-feira, 20 de abril, foi lançada a pedra fundamental para
a construção do Centro de Reintegração Social (CRS),
espaço que irá abrigar uma unidade da Associação de Pro-
teção e Assistência aos Condenados (APAC) em Varginha.

A solenidade contou com a presença de autoridades
dos três poderes e de representantes da Fraternidade Bra-
sileira de Assistência aos Condenados (FBAC) e da co-
munidade local. As Apacs são associações que abraçaram
a causa da humanização do cumprimento das penas pri-
vativas de liberdade. A metodologia de trabalho baseia-se
em doze elementos, entre eles a participação da comuni-
dade, o trabalho, a assistência jurídica, a assistência à saú-
de, a espiritualidade, a valorização humana e a integração
com a família.

Durante a solenidade, o Presidente da APAC, Dr. Ale-
xandre Prado, observou que o presídio de Varginha pos-
sui capacidade para 90 Reeducandos, mas no momento
abriga 300. A superlotação é uma realidade comum a di-
versos presídios brasileiros, ao lado de “condições insa-
lubres, onde impera o ócio, a violência e não com rara
frequência ocorrem rebeliões”.

Essa situação atenta contra uma série de direitos da
pessoa presa e, ao invés de proporcionar sua recuperação,
muitas vezes aprofunda sua relação com o crime. “Preci-
samos oferecer uma resposta diferente do que está aí, com
o apoio da comunidade, do poder público, das igrejas e da
sociedade civil organizada. Precisamos buscar meios para
que a pena seja cumprida com dignidade, de forma
humanizada e assim atenda à sua função punitiva e peda-
gógica”, destacou o Presidente.

Humanização da pena
A instalação de uma unidade da Apac em Varginha,

avalia o Presidente, representa um momento histórico para
a região. Na Apac o Reeducando “poderá trabalhar e ocu-
par seu tempo com estudo e cursos profissionalizantes,
terá responsabilidade com seu próprio sustento e com o
funcionamento da própria unidade, terá a oportunidade
de refletir sobre seu erro, repensar seus conceitos e rece-
ber orientações espirituais e religiosas para a mudança”,
explicou o Presidente.

O Presidente destacou ainda o fato de que na Apac o
detento terá a chance de aprender uma nova profissão e
aprimorar seus dons e será acolhido pela comunidade, em
um local onde não há polícia ou agentes penitenciários
nem armas de fogo. “Nesse lugar, essas pessoas serão con-
frontadas com o amor, e ‘do amor ninguém foge’”, disse
o Presidente, que em seu discurso agradeceu ainda a to-
dos aquele que tornaram possível aquele dia. A Apac de
Varginha terá capacidade para abrigar 40 recuperandos,
podendo essa capacidade ser dobrada.

Prestigiando também a solenidade, o Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca,
Dr. Tarciso Moreira de Souza, destacou que, diante dos
desafios impostos pela vida, “o melhor que podemos fa-
zer é contribuir, cada um fazer a sua parte, para que nosso
semelhante possa se reerguer e voltar a ter uma vida dig-
na e feliz”, observou.

Entre outros pontos, o magistrado ressaltou ainda que,
além de congratular diversas autoridades diretamente en-
volvidas com o surgimento da Apac em Varginha, era pre-
ciso parabenizar a comunidade: “Sabemos que a constru-
ção de uma Apac não é fruto de uma decisão feita em
gabinete, mas, sim, da conscientização e participação da
comunidade”, afirmou.

Força institucional
“O evento teve uma força institucional muito grande,

Chamou-me a atenção a força com que a Apac de Varginha
já nasce: havia cerca de 50 pessoas na solenidade, entre
políticos, gente da comunidade, empresários, profissio-
nais liberais, escolas. Havia também representantes da
igreja católica e da evangélica, portanto, a Apac ali já co-
meça ecumênica. Ficou claro que o Presidente da APAC,
que está muito motivado, conseguiu envolver toda a po-
pulação na iniciativa; as pessoas demonstraram que que-
rem uma Apac na comarca.

Apacs em Minas
A metodologia apaquiana está hoje presente em 23

países. No Brasil, são 48 unidades da Apac: 1 no Rio Gran-
de do Norte, 6 no Maranhão, 2 no Paraná e 39 em Minas
Gerais, todas sob administração e fiscalização da FBAC.
A metodologia vem sendo disseminada para as comarcas
mineiras pelo TJMG, por meio do programa Novos Ru-
mos , desde 2001.

Solenidade marca o início
da construção da APAC
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A 13º Noite da Imprensa
2018, que acontecerá no dia
24 de maio, quinta-feira, na
Eri Churrascaria e Grill, se-
gundo a organização do ide-
alista e organizador geral do
evento está prometendo
uma super produção para
mais uma edição.

Na oportunidade, onze
representantes da região sul
mineira desfilarão concor-
rendo a Miss Imprensa Sul
de Minas, o mais cobiçado
título de Miss Imprensa Sul
de Minas, cada uma delas
representando um órgão de
comunicação previamente
definido pela organização
do evento.

Em seguida serão entre-
gues certificados aos que,
através de uma pesquisa de
opinião pública, definindo
os melhores do ano 2017/
2018, apontados através de
700 formulários em fórmu-
la de enquete, constituindo
um grande leque que, atra-
vés de opiniões de pesqui-

Noite da Imprensa
acontece dia 24 Maio

sas, indicará os melhores da
Comunicação de Varginha -
Rádio, Jornal e TV, além de
segmentos da sociedade.

É esperado para este
evento, que já entrou para
o calendário turístico e cul-
tural de Varginha, os mui-
tos convidados, que srão
recepcionados em um am-
biente totalmente agradável
e aconchegante, na Eri
Churrascaria e Grill.

A apresentação musical
ficará a cargo da dupla
William e Wadison, mais o
DJ Val de Lucca. O cerimo-
nial de premiação ficará a
cargo do Locutor Marqui-
nho (Golden Boys) e da
apresentadora da EPTV,
Nathália Assis.

Os organizadores, na
oportunidade prestarão uma
justa homenagem a família
do saudoso jornalista José
Galvão Conde, que era um
dos apreciadores da festa
desde a sua primeira edição.

O presidente da Câmara de
Varginha, vereador Leonardo
Ciacci, e os vereadores
Marquinho da Cooperativa,
Delegado Celso Ávila e Zué
do Esporte participaram, na
manhã da sexta-feira (20/04),
da entrega das obras realiza-
das na Unidade Prisional de
Varginha.

Foram entregues obras do
alojamento e vestiário para
servidores, cobertura de dois
pátios, duas viaturas, arma-
mentos e uma câmera fotográ-
fica. As verbas são provenien-
tes de emenda parlamentar e
do Ministério do Trabalho e
Emprego.

APAC
Após a cerimônia no pre-

sídio, o presidente da Câmara
também participou do evento
de lançamento da pedra fun-
damental da construção do
Centro de Reintegração Soci-
al (CRS), espaço que irá abri-
gar uma unidade da Associa-

Vereadores participam de
eventos que incentivam a
Ressocialização de Presos

ção de Proteção e Assistência
aos Condenados (Apac) de
Varginha. “É importante per-
ceber que Varginha tem pes-
soas que trabalham, com seri-
edade, em ações que promo-
vam a ressocialização do pre-
so. Com essas atitudes, con-
seguimos apoiar na recupera-
ção dessas pessoas e enca-
minhá-las novamente à socie-
dade, mais preparadas. Para-
benizo o trabalho realizado
pelo presídio local e agora a
Apac, em nome do presiden-
te, Alexandre Prado, que tem
se empenhado para que
Varginha seja um modelo na
ressocialização”, disse o pre-
sidente, Leonardo Ciacci.

A solenidade na Apac tam-
bém contou com a presença de
autoridades do Executivo e do
Judiciário e de representantes
da Fraternidade Brasileira de
Assistência aos Condenados
(FBAC) e da comunidade lo-
cal.

Em Varginha, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial,
comemorado em dia 18 de maio, será lembrado, por meio
do II Simpósio Municipal de Saúde Mental, que ocorrerá
no dia 16 de maio, no teatro Capitólio, a partir das 8h,
com o tema “Uma Clínica para o CAPS”.

Informações e inscrições antecipadas podem ser obti-
das pelo capsvarginha.tumblr.com.

O simpósio, direcionado aos profissionais da Rede
Intersetorial de Varginha – MG, universitários e público
interessado, é uma realização da Prefeitura do Município
de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
CAPS Adulto, CAPSad e CAPSi.

O Movimento da Luta Antimanicomial se caracteriza
pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento men-
tal. Dentro desta luta está o combate à ideia de que se
deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de
pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos precon-
ceitos que cercam a doença mental.

O Movimento da Luta antimanicomial faz lembrar que
como todo cidadão estas pessoas têm o direito fundamen-
tal à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do
direto a receber cuidado e tratamento sem que para isto
tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos.

Por esta razão o Movimento tem como meta a substi-
tuição progressiva dos hospitais psiquiátricos tradicionais
por serviços abertos de tratamento e formas de atenção
dignas e diversificadas de modo a atender às diferentes
formas e momentos em que o sofrimento mental surge e
se manifesta. Esta substituição implica na implantação de
uma ampla rede de atenção em saúde mental que deve ser
aberta e competente para oferecer atendimento aos pro-
blemas de saúde mental da população de todas as faixas
etárias e apoio às famílias, promovendo autonomia,
descronificação e desinstitucionalização.

A discussão sobre a possibilidade de uma intervenção
social para o problema da saúde mental, especificamente,
dos absurdos que aconteciam nos manicômios ganhou
relevância, permitindo o surgimento específico deste mo-
vimento.

Desde então a participação de usuários de serviços e
seus familiares se tornou característica deste movimento
que tem como lema: "Por uma sociedade sem manicômi-
os", e o 18 de maio foi definido como o Dia Nacional da
Luta Antimanicomial, data comemorada em todo o país.
Dessa forma, a Reforma Psiquiátrica tem avançado no
Brasil; com o número de leitos psiquiátricos reduzido e o
número de CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) au-
mentado - e aumentando.

O Movimento da Luta Antimanicomial tem a necessi-
dade de se reunir para definir seus objetivos e suas estra-
tégias de ação no sentido de afirmar e lutar pelo avanço
da Reforma Psiquiátrica no Brasil, enfatizando seu cará-
ter democrático, contando com a participação ativa e efe-

Simpósio Municipal de Saúde Mental
Dia 16 de maio no Teatro Capitólio

tiva dos usuários de serviços de saúde mental, seus fami-
liares, profissionais, estudantes e quaisquer interessados
em defender uma postura de respeito aos diferentes mo-
dos de ser e a transformação da relação cultural da socie-
dade com as pessoas que sofrem por transtornos mentais.

Para enriquecer os debates na estruturação de uma clí-
nica para o CAPS, o evento contará com a presença dos
médicos psiquiatras Dr. Anderson Michel Furtado e Dr.
Maurício Miguel Gadbem, profissionais com ampla ex-
periência e vivências clínicas no campo da Saúde Mental.

Programação
Dia 16 de Maio, às 8h30 – Palestra: “Psicose e uso

abusivo de álcool e outras drogas”, com Dr. Maurício
Miguel Gadbem, médico Psiquiatra, membro efetivo da
Associação Brasileira de Psiquiatria. Psicanalista, mem-
bro da IPA (International Psychoanalytic Association).
Professor universitário e Mestre em Ciências Médicas pela
Unicamp. Vereador e presidente da Câmara Municipal de
Três Corações é autor de leis como Coração Feliz que
institui na Secretaria Municipal de Saúde o sistema de
avaliação e rastreamento de quadros depressivos em pa-
cientes cardiopatas; e Lei de prevenção ao suicídio que
autoriza a implantação do Programa municipal de pre-
venção ao suicídio e lei que institui o “Dia Municipal de
Prevenção ao Suicídio” no calendário oficial tricordiano.

9h30: Coffee Break
10h:  Palestra: “Manejo não biológico de pacientes

graves – Psicoterapia no contexto do CAPS”, com Dr.
Anderson Michel Furtado, médico Psiquiatra, especialis-
ta em Psicologia Analítica, professor da UNIFAL, psiqui-
atra no CAPS adulto  Varginha.

11h: Debates
12h: Encerramento

Capacitação vai abordar
os sistemas

eleitoral e partidário
Estão abertas desde a terça-feira (24/4/18) as ins-

crições para o Curso a Distância “Reforma Política
no Brasil: uma Reflexão”. Os interessados podem se
inscrever até 4 de maio diretamente na plataforma de
educação a distância da Escola do Legislativo da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A atividade tem o objetivo de apresentar os siste-
mas políticos, focando, sobretudo, em dois de seus
componentes: o sistema eleitoral e o sistema partidá-
rio. Os participantes também poderão analisar os prin-
cipais temas das propostas de reforma política que
vêm sendo discutidas no Brasil desde a Constituição
de 1988.

Os alunos deverão se dedicar durante 15 horas para
realizar a leitura de textos, assistir aos vídeos e fazer
os exercícios propostos. A certificação dependerá da

Escola do Legislativo oferece
curso sobre reforma política

obtenção de 60% dos pontos distribuídos nesses exer-
cícios. A atividade ficará disponível na plataforma
de educação a distância desta terça até 30 de maio.

Cadastro – É necessário ter um cadastro nessa pla-
taforma para solicitar a inscrição e acessar o curso.
Em caso de dúvidas e problemas de acesso, o inte-
ressado pode enviar um e-mail para
suporte.ead@almg.gov.br.
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O vereador Buiú do
Ônibus pediu providênci-
as ao chefe do Executivo,
prefeito Antonio Siva,
quanto à aquisição de no-
vos abrigos de ônibus com
cobertura e que seja feito
um trabalho de revitali-
zação dos abrigos já exis-
tentes na cidade.

O objetivo, segundo o
vereador, é atender melhor
os usuários do transporte
coletivo em Varginha.

“Os passageiros que
utilizam diariamente o
transporte coletivo urbano
Municipal sempre me co-
bram providências quanto
a instalação de abrigos
com cobertura nos pontos
de embarque e desembar-
que dos ônibus e é minha
obrigação cobrar da Pre-
feitura o que a população

Estão abertas as inscri-
ções para mais um novo
projeto gratuito da Escola
do Legislativo da Câmara
Municipal de Varginha.
Desta vez, o público alvo
são pessoas acima dos 60
anos de idade, que farão
parte do Câmara Sênior.

De acordo com o Dire-
tor da Escola do Legisla-
tivo, Robson Almeida, esse
projeto inédito tem como
objetivo servir como um
espaço de convivência para
a população da terceira ida-
de.

“Esperamos que os par-
ticipantes tenham um ambi-
ente propício para a troca de
conhecimentos e debates
sobre temas de relevância
social e que fazem parte do
contexto de suas vidas. Es-
sas atividades serão traba-
lhadas em dez oficinas, de
maneira dinâmica, interati-
va e fácil de aprender”, ex-
plicou.

Os temas abordados são
de relevância social, como
o Estatuto do Idoso, Violên-
cia, Políticas Públicas, Saú-
de, Economia Doméstica,
Crime e Fraude, Envelheci-
mento Saudável e Motiva-
ção, sendo todos referentes
ao dia-a-dia dos idosos.

Os encontros ocorrem na
Câmara Municipal, às ter-
ças-feiras, no período da
tarde - 14h30 às 16h - e o
início está previsto para o
dia 15 de maio.

De acordo com o presi-

O vereador Zacarias
Piva encaminhou uma indi-
cação ao Executivo Muni-
cipal solicitando que seja
realizado o recapeamento
asfáltico na Rua Ismael de
Almeida, no bairro Jardim
Petrópolis.

De acordo com Zacarias,
o pedido tem como objeti-
vo atender às reivindicações
dos moradores da rua que

Vereador Buiú do Ônibus
solicita novos abrigos

tem me pedido”, disse.
O parlamentar reforçou

ainda que com a aquisição
e instalação de novos abri-
gos, os munícipes poderão
aguardar o transporte com
mais comodidade e confor-
to, protegidos das chuvas,
do vento forte e do sol in-

tenso.
“É importante destacar

que muitas mães, crianças
de colo e muitos idosos uti-
lizam o transporte coleti-
vo e esses abrigos são es-
senciais para atendê-los de
forma digna”, finalizou e
vereador Buiú doÔnibus.

Escola do Legislativo
de Varginha lança projeto

voltado para Idosos

dente da Câmara, vereador
Leonardo Ciacci, a cidade
tem muito a ganhar com
essa iniciativa. “A Escola
do Legislativo demonstra
que é para todas as idades
e, agora, com essa ação es-
pecífica para os idosos ofe-
rece às pessoas acima dos
60 anos atividades de qua-
lidade e, ao mesmo tempo,
as aproxima do Poder
Legislativo.

Dessa forma, os idosos
também contribuem para as
importantes decisões que
tomamos aqui, com suas
experiências de vida e co-

nhecimentos sobre nossa
cidade. Todos saem ganhan-
do com essa iniciativa”,
concluiu Ciacci.

Como se inscrever?
As inscrições podem ser

feitas até o dia 14 de maio,
pelo telefone 3219-4757, no
site da Câmara Municipal
www.camaravarginha.-
mg.gov.br ou pessoalmen-
te na sede da Câmara Mu-
nicipal (Praça Governador
Benedito Valadares, n°11 –
Centro). As vagas são limi-
tadas.

Recapeamento asfáltico
na Rua Ismael de Almeida

procuraram o vereador e
relataram a situação precá-
ria do asfalto no local. “De-
vido aos inúmeros buracos,
os motoristas estão encon-
trando grandes dificuldades
ao trafegar pela via, fato que
eleva consideravelmente os
riscos de acidentes, sobre-
tudo de atropelamentos”,
explicou o parlamentar.

Zacarias pede que a ad-

ministração municipal envi-
de esforços para que o pe-
dido seja atendido, ampli-
ando, assim, a segurança de
todos os cidadãos que pas-
sam por aquela rua.

(35) 2106-8100
WHATSAPP  (35)      9.9989-60399.9989-60399.9989-60399.9989-60399.9989-6039
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HOMENAGEM  AO

?
* Respostas invertidas abaixo

?
?

?

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

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

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

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

29 ABRIL a 5 MAIO 2018
Áries 21/3 a 20/4 - Pensar em você
é bom, mas ideia fixa é inconveni-
ente e afasta as pessoas.
Touro 21/4 a 20/5 - Prefira atitu-
des simples. Sua postura por ve-
zes dificulta a convivência.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure
vencer as dificuldades com mais
entusiasmo e bom humor.
Câncer 21/6 a 21/7 - Não deixe
as pessoas esperarem indefinida-
mente por suas decisões.
Leão 22/7 a 22/8 - Não tenha
medo de ser feliz. Pense apenas
o positivo. Dê valor em tudo.
Virgem 23/8 a 22/9 - Guarde seus
sentimentos para usar na hora de-
vida. Não se desgaste.
Libra 23/9 a 22/10 - Que seu lado
simpático e social sirva de veícu-
lo para novas conquistas.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Defini-
tivamente os problemas da vida
não têm uma única solução.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Dê tem-
po para que outras pessoas pos-
sam se manifestar e partilhar junto.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Bom
que saiba controlar o emocional
quando problemas são materiais.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure
não demonstrar frustração pelo
que esperava e não aconteceu.
Peixes 20/02 a 20/03 - Mais paci-
ente, você dará espaço às pessoas
para notarem a sua sinceridade.

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

Em Seminário realizado,
nta quarta-feira (18/04/18),
em Brasília, o diretor do De-
partamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), Mauricio
Alves, afirmou que existem
mais de R$ 271 milhões em
recursos referentes a multas
por infrações de trânsito
disponibilizadas aos mu-
nicípios e órgãos estaduais de
trânsito.

“Nós temos, computado
até hoje, no sistema do
RENAINF, mais de R$ 271
milhões em recursos que ain-
da não foram solicitados pe-
los municípios e órgãos esta-
duais - 211 municípios nunca
solicitaram os recursos que
têm direito. Com certeza, mui-
tos não têm acesso por desco-
nhecimento”, informa Maurí-
cio Alves.

O diretor do Denatran ex-
plicou que o intuito do Semi-
nário é promover a aproxima-
ção do órgão máximo de trân-
sito com os municípios e
orientá-los a acessar a verba.
Nossos coordenadores estão
aqui hoje para dar assistência
e apoio aos municípios a fim
de que eles consigam acessar
seus recursos. Precisamos aju-
dar com políticas públicas que
façam com que o trânsito seja
conduzido com aqueles que
integram o Sistema Nacional
de Trânsito, declarou Maurí-
cio.

Esses recursos referem-se
às multas por infrações ocor-
ridas em localidade diferente
daquela da habilitação do con-
dutor infrator, e em unidade da
Federação diferente daquela
do licenciamento do veículo.
Os valores são arrecadados
pelos Detrans, órgãos e enti-
dades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Fe-
deral, e estão disponíveis para
solicitação por parte do órgão
autuador.

O valor arrecado com as
multas deve ser aplicado, ex-
clusivamente, em educação de
trânsito, sinalização, engenha-
ria de tráfego e de campo, po-
liciamento e fiscalização.

Diversos órgãos e entida-
des do Sistema Nacional de
Trânsito (SNT) têm direito a
esses recursos, porém, não fa-

Municípios tem mais de R$ 271
milhões para investir no Trânsito

zem a solicitação por não te-
rem conhecimento ou por en-
contrarem dificuldades com o
sistema de Registro Nacional
de Infrações de Trânsito
(RENAINF).

RENAINF

Entre as dificuldades en-
contradas pelos agentes
autuadores está o acesso ao
sistema do Registro Nacional
de Infrações de Trânsito
(RENAINF).

O coordenador Geral de
Planejamento Operacional do
Denatran, Carlos Magno, ex-
plicou que o sistema foi am-
pliado recentemente e que os
municípios devem estar inte-
grados ao SNT e habilitados
no RENAINF.

Essa habilitação se dá por
meio da Portaria nº 2, de 2018,
que traz as novas regras. Os
procedimentos exigem dos
municípios o desenvolvimen-
to sistêmico e que os boletos
de cobrança sejam registrados
com as recentes normas do
Banco Central, mesmo aque-
les municípios que já haviam
solicitado e não sabem que
com as novas normas os
boletos devem ser registrados
e com data de vencimento,
explicou Carlos Magno.

O coordenador do Dena-
tran explicou que é fundamen-
tal que órgãos e entidades
municipais fiquem atentos às
mudanças ocorridas na legis-
lação. Em muitos casos os
municípios solicitam os recur-
sos, mas não conseguem rece-
ber porque o órgão arrecada-
dor não consegue pagar um
boleto inválido.

E eles têm no normativo
todas as informações necessá-
rias para imprimir o boleto de

cobrança, afirmou, lembrando
que o RENAINF disponibiliza
todos os meses para os órgãos
autuadores os valores a serem
solicitados por cada municí-
pio.

0 Carlos Magno também
destacou a importância dos
municípios observarem as
normas que estabelecem a for-
ma de aplicação dos recursos
para que não sejam penaliza-
dos. Os municípios precisam
observar estritamente o que
dispõe do artigo 320 do CTB
e a Resolução 638 do Contran
para que eles não possam in-
ferir a lei de responsabilidade
fiscal ou impropriedade na
forma de aplicação desses re-
cursos, pois, estão sujeitos pe-
las penalidades por meio do
órgão de controle, pelo TCU,
por desvio de recursos que são
devidamente regulados, disse
fazendo referencia à Resolu-
ção CONTRAN nº 638, de 30
de novembro de 2016, que dis-
põe sobre as formas de apli-
cação da receita arrecadada
com a cobrança das multas de
trânsito, conforme previsto no
Código Trânsito Brasileiro.

O RENAINF é a Base Na-
cional de Infrações de Trânsi-
to e contempla um sistema
para comunicação, registro,
controle, consulta e acompa-
nhamento de todas as infra-
ções de trânsito, de suas res-
pectivas penalidades e arreca-
dação, bem como viabiliza a
pontuação delas decorrentes.

O Denatran, gestor do sis-
tema, é quem faz a liberação
para os órgãos e entidades in-
tegrantes do SNT.

(Com informações do Minis-
tério das Cidades: Assessoria de
Comunicação Social Ministério
das Cidades. Publicado: Quar-
ta, 18 de Abril de 2018).

Após a inauguração da
Galeria de Fotos dos ex-Pre-
feitos de Varginha, que ocor-
reu em 11 de abril, a Funda-
ção Cultural disponibiliza as
imagens de todos os ex-
governantes da cidade tam-
bém na internet. Os quadros
podem ser acessados no site
www.varginhacultural.com.br.
Além deles, há também um
folder com as fotografias das
sedes do Poder Executivo
Municipal.

De acordo com o diretor
Superintendente da Fundação
Cultural, Leandro Acayaba,
disponibilizar os arquivos na
internet é uma forma de demo-

Galeria de fotos
dos ex-prefeitos de

Varginha está disponível online

cratizar as informações. “Os
estudantes e a comunidade em
geral terão o site da Fundação
como referência para pesqui-
sas sobre a história de
Varginha. Além das fotos dos

ex-prefeitos, estamos reunin-
do centenas de imagens anti-
gas da cidade, que estão em
alta resolução para que pos-
sam ser reproduzidas”, desta-
ca Leandro Acayaba.
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A Fundação Cultural de
Varginha confirma para
sexta (04/05), às 20h, na
antiga Estação Ferroviária
de Varginha, a 13ª edição

Roda de Samba da Escola Império da Serrinha
é a atração do projeto Estação do Samba

do projeto Estação do
Samba, com o Grupo Roda
de Samba da Escola Impé-
rio da Serrinha e a partici-
pação de diversos músicos

convidados.
No repertório, uma se-

leção de clássicos do sam-
ba de compositores consa-
grados como Bete Carva-
lho, Zeca Pagodinho,
Roberto Ribeiro, Candeia,
Noel Rosa, Cartola,
Paulinho da Viola, Demô-
nios da Garoa, Dona
Ivone Lara, Adoniram
Barbosa, Fundo de Quin-
tal, Benito de Paula,
Agepê, Bezerra de Silva,
Diogo Nogueira e muito
mais.

Anuncie também nos Jornais impressos

PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.

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

* MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E EMPRESAS
FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’

POR CAUSA DISSO.


