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Prefeito de Varginha participa da
solenidade de implantação do Sistema

Eletrônico de Execução Unificado - Pg 3

Aulas e exames de direção passarão
a ser monitorados/filmados - Pg 2

Agentes da Guarda Civil
ministram palestras - Pg 5
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Última semana para pais ou responsáveis realiza-
rem o Cadastramento Escolar. Procedimento é voltado
para crianças e jovens que desejam ingressar no ensino
fundamental da rede pública de ensino em 2019.

Pais e responsáveis, esta é a última semana para a
realização do Cadastramento Escolar 2019. Unificado
para as redes municipais e estadual de Minas Gerais, o
cadastro é fundamental para o aluno garantir uma vaga
em uma escola próxima de sua residência.

O cadastramento em todo o Estado deverá ser feito
pela internet, no site da Secretaria de Estado de Educa-
ção (SEE), com exceção dos estudantes da capital, que
devem se inscrever no portal da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte. O cadastramento deverá ser feito
até o dia 22 de junho e o prazo não será prorrogado.

Podem se inscrever, o candidato que completar seis
anos até 30 de junho de 2019, o candidato a uma vaga
nos demais anos ou ciclos do ensino fundamental nas
redes públicas de ensino, e o candidato ao curso de
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Não deverá ins-
crever-se no cadastro escolar o aluno já matriculado
no ensino fundamental nas redes públicas.

A inscrição do candidato deverá ser realizada pelo
pai, mãe ou responsável que seja maior de 18 anos. Os
jovens maiores de 18 poderão fazer a sua própria ins-
crição. O cadastramento para os candidatos com defi-
ciência, transtornos globais do desenvolvimento e al-
tas habilidades/superdotação também será realizado via
formulário eletrônico disponibilizado na internet, no
portal da Secretaria Estadual de Educação. A inscrição
é isenta de pagamento de taxas por parte do candidato.

Os pais ou responsá-
veis poderão acessar o
portal da Secretaria de
Educação de qualquer
computador ou dispositi-
vos móveis com acesso à
internet para cadastrar o
candidato. Aqueles que
não têm acesso à Internet
podem procurar a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção do seu Município.

Cabe às Superinten-
dências Regionais de En-
sino coordenarem o ca-
dastro escolar, organizan-
do, em cada município, a
Comissão Municipal de
Cadastro e Matrícula.

Outras informações
sobre o Cadastramento
Escolar 2019 podem ser
consultadas na Resolução
nº 3.765, publicada no
Diário Oficial do dia 10
de maio.
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Foi publicada, no Diário
Oficial de Minas Gerais,
dia13/12/17, a Portaria nº 754/
17 do DETRAN-MG, que es-
tabelece procedimentos para a
operacionalização e creden-
ciamento de pessoas jurídicas
para atuarem no sistema ele-
trônico de anotação, transmis-
são e recepção dos relatórios
de avaliação elaborados pelos
instrutores, relativos às filma-
gens de aulas e exames práti-
cos de direção veicular, minis-
tradas aos candidatos à obten-
ção da CNH.

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

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

REVERSÃO DE RESUL-
TADOS - O diretor-geral do
Detran/MG, delegado César
Monteiro, admite a possibili-
dade até de uma mudança de
resultados em exames de ha-
bilitação caso as imagens
comprovem prejuízo aos can-
didatos. Segundo Monteiro,
quem se sentir prejudicado
pode fazer uma solicitação ao
Detran, que vai providenciar
auditoria nas imagens por
meio de uma comissão.

Exames de direção moni-
torados por quatro câmeras e
sistema de telemetria capaz de
registrar uma lista de possíveis

Aulas e exames de
direção passarão a ser
monitorados/filmados

falhas no comando dos carros;
redução do poder do exami-
nador do Detran para avaliar
o desempenho do candidato a
motorista – e
consequentemente da margem
para decisões arbitrárias e
eventuais desvios –; possibi-
lidade de diminuição do nú-
mero de examinadores envol-
vidos nos testes de direção. A
lista de notícias aparentemen-
te positivas para quem sonha
com a carteira de habilitação
em Minas – e tem como pesa-
delo um processo que repro-
va sete de cada 10 candidatos
à categoria mais procurada no
estado – vem acompanhada de
uma informação não tão ani-
madora: o preço do avanço
tecnológico vai para o bolso
do aspirante a condutor.

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 a partir deste ano. O
Detran/MG espera que em
quatro meses, contados a par-
tir do fim de um período de
testes que ainda deve levar
cerca de 30 dias, todos os cer-
ca de 1.720 centros de forma-
ção de condutores mineiros
ofereçam o novo serviço. Ele
será obrigatório e na prática
representa a filmagem de to-
dos os exames e aulas de di-
reção, além de um sistema que
consegue identificar eletroni-
camente erros praticados pe-
los candidatos.

Anuncie nos Jornais impressos
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Esta semana profissionais
da Secretaria de Planeamento
- SEPLA estiverem presentes
no gabinete do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento, José
Manoel Ferreira, para o pri-
meiro encontro sobre a atua-
lização da Lei de Parcela-
mento Uso e Ocupação do
Solo.

São eles: os diretores Flá-
via Zolini e Ronaldo Júnior, a
coordenadora Valéria Tavares,
a arquiteta Luciene Vasconce-

Prefeitura de Varginha dá início aos trabalhos de revisão
da Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo

los, o arquiteto Renato Sérgio
e os responsáveis pelo Setor
de Fiscalização e Cadastro
Imobiliário, Edson Deon e
Rodolfo Clepf.

A proposta de adequação
da lei compõe o plano de tra-
balho desenvolvido em parce-
ria com a empresa de Belo Ho-
rizonte Myr Projetos Susten-
táveis, com a missão de pro-
mover o desenvolvimento sus-
tentável no município, de
acordo com as diretrizes na-

cionais, contidas no Estatuto
da Cidade.

Devido ao elevando núme-
ro de lotes vagos existentes em
espaços próximos ao centro da
cidade, diagnosticados duran-
te a revisão do Plano Diretor
e a existência de equipamen-
tos públicos disponíveis jun-
to a esses locais, deverão ser
instituídos  instrumentos urba-
nísticos que incentivem o
ordenamento e o adensamento
de construções, para um me-
lhor aproveitamento da infra-
estrutura já existente na re-
gião.

Para que exista o parcela-
mento do solo será preciso
considerar as vias de circula-
ção, o escoamento das águas
pluviais, a iluminação públi-
ca, o abastecimento de água
potável, o esgotamento sani-
tário e a energia elétrica.

A preocupação com o meio

ambiente, a preservação e
também a administração de
forma integrada dos resíduos
sólidos, ou seja, o lixo, tam-
bém fazem parte da nova re-
dação da lei.

Para José Manoel, Secre-
tário de Planejamento, o resul-
tado desse trabalho trará
modernidade e avanço para
toda a sociedade de Varginha.

Os estudos sobre a revisão
da Lei de Parcelamento, Uso
e Ocupação do solo seguirão
durante as próximas semanas
internamente na Prefeitura.

O documento será forma-
tado como Proposta de Proje-
to de Lei Complementar e en-
caminhado a Câmara tão logo
for finalizado, no entanto, a
aprovação do Plano Diretor é
o primeiro passo para que a
nova “Lei do Solo” possa se
tornar oficial.

Neste ano, a Cemig, por
meio do Programa de Ener-
gia Inteligente, vai disponi-
bilizar R$ 40 milhões para
o investimento em projetos
de eficiência energética, se-
lecionados por meio de
Chamada Pública. As ins-
crições para participar da
Chamada foram abertas no
dia 5 de junho.

As propostas enviadas
devem pertencer às seguin-
tes tipologias: industrial,

 Cemig disponibiliza  R$ 40 milhões
para projetos de eficiência energética

Inscrições vão até 5 de julho
residencial (condomínios),
comércio e serviços, poder
público e serviços públicos,
rural e iluminação pública.
As inscrições vão até o dia
5 de julho e a divulgação
dos selecionados deve ocor-
rer ainda em setembro. O
regulamento está disponível
no site da Cemig.

No ano passado, foram

aprovados 21 projetos pelo
programa, os quais serão
executados ao longo de 12
meses.

Programa
Energia Inteligente
O Programa Energia In-

teligente da Cemig, regula-
do pela Aneel, baseia-se no
incentivo à mudança de há-
bitos na utilização da ener-

gia elétrica e no fomento à
cultura do consumo consci-
ente, resultando na redução
e eliminação dos desperdí-
cios de recursos naturais.

A iniciativa já destinou
mais de R$ 600 milhões
para projetos em diversas
áreas, beneficiando escolas,
prefeituras, hospitais e ini-
ciativa privada.
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Na sexta-feira, 15, o pre-
feito de Varginha, Antônio Sil-
va, participou da cerimônia de
Conclusão da Implantação do
Sistema Eletrônico de Execu-
ção Unificado- SEEU, a con-
vite do Presidente do Tribunal
de Justiça dos Estados de Mi-
nas Gerais, Desembargador
André Leite e do Diretor do
Foro da Comarca de Varginha,

Prefeito de Varginha participa da
solenidade de implantação do Sistema

Eletrônico de Execução Unificado

juiz de Direito Morvan Rabelo
de Rezende. A cerimônia con-
tou com a presença de autori-
dades civis e militares e do
coral Raízes do Futuro, forma-
do por reeducandos do Presí-
dio de Varginha.

Visita
No mesmo dia ele recebeu

a visita  de uma comitiva de
vereadores de Barão de

Cocais - MG, formada pelos
vereadores João Batista Perei-
ra, Lucio Bonifácio Pastor,
Sebastião Eustáquio dos San-
tos, William Alves Ribeiro, do
secretário de Meio Ambiente,
Rogério Vidal e de do servi-
dor Municipal Anderson Ma-
galhães Lucio, que  vieram co-
nhecer o aterro sanitário de
Varginha.

Proposta será encaminha-
da às maiores empresas de
Varginha e às 30 maiores Fun-
dações do Brasil (Grantma-
kers) e do exterior, mantidas
por grandes empresas e insti-
tuições financeiras.

Um dos grandes desafios
da administração pública atu-
al é justamente a proposição
das iniciativas inovadoras em
gestão no intuito de aprimo-
rar o papel estratégico do mu-
nicípio, garantindo não so-
mente a melhoria do ambien-
te para o desenvolvimento
econômico e social sustentá-
veis, como também a introdu-
ção de mecanismos modernos,
inovadores, que proporcio-
nem maior participação da
sociedade, transparência e
celeridade no funcionamento
da máquina pública, além de
prover a gestão das políticas
sociais públicas dos mecanis-
mos e instrumento de partici-
pação efetiva  dos excluídos
no seu próprio processo de
inclusão social, produtiva e
cidadã.

Esta visão inovadora,
transformadora, includente e
sustentável na concepção,
implementação e gestão nas
políticas sociais do município
de Varginha está sendo execu-
tada pela Secretaria Munici-
pal  de Habitação e Desenvol-
vimento Social – SEHAD,
através do Plano de Desenvol-
vimento Socioterritorial dos
residenciais Novo Tempo,
Cruzeiro do Sul e Carvalhos,

SEHAD ADOTA PLANO ESTRATÉGICO
PARA SUPERAR A CRISE SOCIAL

do Projeto Inclusão Social e
Produtiva do Centro de Con-
vivência do Idoso, do Projeto
de Resgate da Cidadania e In-
clusão Social e Produtiva da
População de Rua (em execu-
ção) e dos Projetos Casa da
Juventude e Varginha Afroem-
preendedora (estes dois últi-
mos em fase final  de elabora-
ção e implementação), além
dos serviços e das ações de
proteção social previstas no
Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, com ênfase no
atendimento às crianças e aos
adolescentes e às pessoas por-
tadoras de deficiências.

Os planos, programas e
projetos aqui referenciados
são caracterizados pela inova-
ção e efetividade dos mecanis-
mos de geração de oportuni-
dades de trabalho, de geração
de renda, de fomento e incre-
mento ao empreendedorismo
e as economias solidária e cri-
ativa, cujos objetivos comuns
são a libertação do estado de
vulnerabilidade social que
penalize 29% da população
varginhense, a partir do prin-
cípio basilar  de que a cons-
trução e implantação da cul-
tura da paz somente será pos-
sível com o fim das desigual-
dades.

Como os recursos própri-
os do orçamento Municipal
são insuficientes para atender
às demandas crescentes e os
governos Federal e Estadual
reduziram em 90% dos seus
respectivos orçamentos, os

recursos para aplicação na
área social, o que resultou na
redução impactante dos recur-
sos vinculados para execução
dos convênios tripartites, a
solução factível encontrada
foi agrupar, integrar os planos,
programas e projetos em um
PLANO MUNICIPAL ES-
TRATÉGICO DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL
SUSTENTÁVEL –
PLAMEDES”,  que será en-
caminhado às 15 maiores em-
presas sediadas e ou represen-
tadas em Varginha e às 25
Fundações Sociais (Grant-
makers) do Brasil instituídas
e mantidas pelas grandes em-
presas brasileiras praticantes
da responsabilidade social.

O objeto é captar e mobi-
lizar R$2.800.000,00(Dois
milhões e oitocentos mil re-
ais), importância adicional ne-
cessária para viabilizar plena-
mente o PLAMEDES.

O processo de mobiliza-
ção, captação e negociação
dos recursos e construção das
parcerias será coordenado
pelo Secretário Municipal de
Habitação e Desenvolvimen-
to Social, Professor Francis-
co Graça de Moura, com o
apoio técnico e operacional da
equipe Técnica da Secretaria.

O Projeto Socioterritorial
dos residenciais Novo Tempo,
Cruzeiro do Sul e Carvalhos
(em execução) está viabiliza-
do com recursos da Caixa
Econômica Federal (CEF).

Secretário Francisco Graça de Moura em reunião com a equipe técnica para a finalização
e a elaboração final do Plano Estratégico para superação da crise social.

“Um prédio que dê ên-
fase ao Plenário, fim e ra-
zão de ser de todo o conjun-
to”. Essa é uma das princi-
pais diretrizes do memorial
descritivo do projeto de
construção do Palácio da In-
confidência, inaugurado em
1972 como sede definitiva
da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG),
antes acolhida em instala-
ções provisórias.

De fato, é no Plenário
que está o coração do Par-
lamento, onde pontos de
vista distintos, polêmicas e
discussões convergem para
um entendimento acerca
das principais questões que
norteiam a vida em socie-
dade.

No Estado Democrático
de Direito não há espaço
para a imposição de vonta-
des e a ausência do contra-
ditório. Representantes elei-
tos pelo povo defendem in-
teresses diversos, legítimos,
e ora precisam avançar para

 Há 40 anos Plenário recebia
o nome de Juscelino Kubitschek

De 1978 até hoje o local passou por transformações para modernizá-lo
mas não perdeu suas referências históricas

convencer seus pares sobre
a importância de suas pro-
postas, ora ceder diante da
vontade da maioria. Ou
seja, fazer política, resumi-
da e simbolizada pelo Ple-
nário.

No dia 15 de junho de
1978, para representar esse
modelo democrático de Par-
lamento, como definiu o ex-
deputado Genésio Bernar-
dino, na ocasião vice-líder
da bancada do Movimento
Democrático Brasileiro
(MDB), foi atribuído ao
Plenário da Assembleia o
nome de Juscelino Kubits-
chek.

Ex-prefeito de Belo Ho-
rizonte, ex-governador do
Estado e ex-presidente da
República, JK foi um dos
mais importantes políticos
brasileiros. Deputado fede-
ral e senador cassado duran-
te regimes de exceção, com
uma visão inovadora e
desenvolvimentista, mas
ancorada nas tradições, se

tornou também referência
da política democrática mi-
neira.

“Sabia lutar por seus ide-
ais com ânimo forte e
imperturbável, sabia vencer
com bravura e generosida-
de, assim como sabia per-
der sem desonra”, o definiu
o então senador Tancredo
Neves na solenidade que
marcou a homenagem da
Assembleia de Minas a JK.

No mesmo tom de reve-
rência, Genésio Bernardino
destaca no Projeto de Reso-
lução (PRE) 674/76, por
meio do qual propôs a me-
dida, ser essa uma justa ho-
menagem “a quem tanto
amou a liberdade e a demo-
cracia, identificando-se
com os ideais de seu povo e
com o trabalho parlamentar,
construindo obra imperecí-
vel”.

A proposição deu origem
à Resolução 1.828, que efe-
tivou a nova nomeação do
Plenário.

O secretário Municipal
de Governo, Carlos Honó-
rio Ottoni Júnior, visitou no
início da tarde de ontem,
sexta-feira 15/06, a exposi-
ção “Futebol: a paixão mun-
dial em Varginha” no Mu-
seu Municipal. Acompa-
nhado pelo diretor do Mu-
seu, Lindon Lopes, ele con-
feriu de perto as dezenas de
fotos que retratam o futebol
em Varginha entre as déca-
das de 1910 e 1970.

Inclusive o pai do secre-
tário, Carlos Honório Bene-
dito Ottoni, está em muitas
delas, como a do time do
Flamengo Futebol Clube ti-
rada em 1962 e na do jogo
do Botafogo no Estádio
Rubro Negro, em 1965.
“Quero trazer minha mãe
para relembrar esta história
que meu pai fez parte. Ela

Secretário de Governo visita
exposição sobre futebol no Museu

vai gostar muito de ver”,
elogiou o secretário de Go-
verno - Ottoni únior.

A exposição começou na
quinta-feira (14/06) e já
conta com muitas visitas.
“Além de ver as fotografi-
as, o público poderá ouvir e
assistir à final do jogo Bra-
sil e Suécia, em 1958, e
também uma réplica em ta-
manho real de uma chutei-
ra e faixas de campeão per-
tencentes ao jogador

Baroni, que fez história no
time do Flamengo de Vargi-
nha”, destaca Lindon
Lopes.

O horário de visitação é
de segunda a sexta, das 7h
às 11h e das 13h às 17h. O
Museu Municipal fica loca-
lizado na Praça Governador
Benedito Valadares, 141,
centro.

A entrada é gratuita.
Mais informações pelo (35)
3690-2716.



PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA REUNIÃO DA CÂMARA DE VARGINHA

Buiú do Ônibus
– PODEMOS
Indicações:
* Solicitando ao Prefei-
to e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Ser-
viços Urbanos que seja
realizada operação tapa
buraco e limpeza urbana em toda a extensão
da Rua Manoel Vieira da Silva, principalmente
em frente ao número 780, no bairro São Fran-
cisco.
* Solicitando ao Prefeito Municipal, ao che-
fe do Departamento Municipal de Transporte
e Trânsito e ao secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que seja construído um
banheiro público na Praça Getúlio Vargas, pró-
ximo ao ponto central.

Carlos Costa – MDB
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefei-
to, ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Servi-
ços Urbanos e ao Secre-
tário Municipal de Saú-
de, informações quanto à Unidade Básica de
Saúde (UBS) do bairro Sagrado Coração:
Quando e por que houve a paralisação das
obras da referida UBS? Quando elas serão
retomadas? Quando se dará a conclusão des-
tas obras? Quando a referida UBS atenderá à
população?
* Solicitando ao Governador do Estado de
Minas Gerais, à diretoria da Companhia
Energética de Minas Gerais – Cemig e à dire-
toria da Agência Nacional de Energia Elétri-
ca – ANEEL, informações com relação ao re-
ajuste de 18,53% na tarifa de energia elétrica
residencial e de 35,56% no reajuste da tarifa
da energia elétrica para as indústrias, que en-
trou em vigor desde o dia 28 de maio próxi-
mo passado: Com base em que se deu este
reajuste? Existe a possibilidade de rever este
reajuste das tarifas da Cemig?

Carlúcio Mecânico
- SD
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefei-
to e ao Governador do
Estado de Minas Gerais
as seguintes informa-
ções sobre a obra do Ginásio de Esporte do
bairro Santa Maria: Por que a obra parou no-
vamente? Há previsão para sua retomada e
conclusão?
* Solicitando ao Governador do Estado de
Minas Gerais as seguintes informações sobre
a obra do Ginásio Poliesportivo da Escola Es-
tadual Professor Antônio Domingues Chaves,
localizada na Avenida Antônio Frederico
Ozanan, no Jardim Sion: Por que começaram
e não concluíram a obra? Há previsão para a
sua retomada e término?

Cláudio Abreu - PTB
Projeto:
* Apresentou o Projeto
de Lei nº 38/2018, que
altera dispositivos da
Lei nº 5.489/2011, que
institui o Código Muni-
cipal de Direitos e Bem Estar Animal, no âm-
bito do município de Varginha e dá outras pro-
vidências.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitando ao depu-
tado federal Dimas Fa-
biano que viabilize
emenda parlamentar, e
ao Prefeito Municipal
que determine aos seto-
res competentes da Administração, urgentes
estudos técnicos e providências necessárias
para dotar a estrada vicinal de acesso de
Varginha à Rodovia BR-381 – Rodovia Fernão
Dias – via Distrito da Flora, município de Três
Corações, de estrutura compatível ao aumen-
to do número de veículos que deverá ocorrer,
durante as obras de duplicação da Rodovia
BR – 491, no trecho Varginha – Fernão Dias,

buscando inclusive parcerias público-privadas
(PPP).
* Requerimento: Solicitando ao Prefeito in-
formações sobre medidas de contenção de ero-
são na Rua Orlando Fenoci, no bairro Parque
Ileana: Alguma medida preventiva foi adota-
da pela Secretaria responsável para conter o
processo erosivo na via pública retro mencio-
nada, já que desde 2010 a população daquele
logradouro pleiteia junto ao Poder Executivo
Municipal uma solução para o problema? Já
foram realizados estudos técnicos no sentido
de avaliar o risco de desmoronamento das ca-
sas próximas à área da enorme cratera que exis-
te naquela rua? É possível definir uma data
para início das obras de contenção da erosão
no local acima mencionado? É possível esti-
mar o valor a ser investido na recuperação do
local?

Pastor Fausto - PR
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefei-
to e ao Secretário Mu-
nicipal do Meio Ambi-
ente as seguintes infor-
mações referentes ao
funcionamento e admi-
nistração do aterro Sa-
nitário do Município: Quantas toneladas de
lixo são levadas para o aterro sanitário diaria-
mente? Que valor a Prefeitura paga por tone-
lada de lixo levado ao aterro sanitário? Existe
a possibilidade de a Prefeitura assumir a ad-
ministração do aterro sanitário? Existe a pos-
sibilidade de criação de um consórcio
intermunicipal visando gerar renda ao Muni-
cípio? Qual é o valor arrecadado mensalmen-
te com a coleta seletiva de lixo? Em quantos
bairros está sendo realizada a coleta seletiva
atualmente? A população está colaborando em
relação à separação correta do lixo orgânico
do lixo reciclável?
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos as seguin-
tes informações: Este vereador solicitou, atra-
vés da Indicação nº 115, de 4 de abril de 2018,
a realização de operação tapa buraco no cru-
zamento da Rua Tenente Joaquim Pinto com a
Rua Antônio Francisco de Oliveira, próximo
à Escola Estadual Pedro de Alcântara, no bair-
ro Bom Pastor, porém, até o momento, o ser-
viço não foi realizado. Há uma previsão para
execução do serviço ora citado? A Prefeitura
tem ciência da urgência em realizar o serviço?
E de que algumas pessoas, inclusive crianças,
já se acidentaram no local.

Dr. Guedes - PTB
Indicações:
* Solicitando ao Pre-
feito e ao Secretário
Municipal de Gover-
no para que sejam en-
viadas à Câmara as
respostas das Indica-
ções apresentadas pe-
los Vereadores.
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos para que
a lixeira localizada na Praça da Igreja do Ro-
sário seja substituída por uma lixeira maior.

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicação:
* Solicitando ao Secre-
tário Municipal de Saú-
de para que sejam rea-
lizadas as seguintes
melhorias na UAPS
(Unidade de Atenção
Primária da Saúde) Dr.
José Marcos Xavier, lo-
calizada na Rua José
Teixeira de Rezende, no bairro Bom Pastor,
junto à unidade do Programa Saúde da Famí-
lia que atende a região: disponibilização de ca-
deiras de roda, medicamentos, ampliação do
número de médicos, agentes de saúde e de fun-
cionários em geral, ampliação da quantidade
de guias de exame, aquisição de instrumentos
para pequenos procedimentos que não tem ne-
cessidade de se deslocar à UPA e instalação
de um ponto de ônibus próximo a UAPS.

Requerimento: Solicitando ao Prefeito as se-
guintes informações sobre o Parque Florestal
Municipal São Francisco de Assis: Que órgão
é atualmente responsável pela gestão do Par-
que São Francisco? Qual a situação atual do
parque? Quem é responsável pelos acervos do
Parque Municipal e onde se encontram? Que
medidas estão sendo realizadas para a conser-
vação ambiental e para a preservação da fauna
e da flora em toda extensão do parque?

Delegado Celso Ávila
- PSB
Projeto: Apresentou o
Projeto de Lei nº 35/
2018: dispõe sobre a
obrigatoriedade de ins-
talação de coletores de
chorume nos veículos
coletores de lixo do Município de Varginha e
dá outras providências.

Dr. Alencar Faleiros
- PSDB
Requerimento:
* Solicitando ao Prefei-
to o que se segue: Con-
siderando que consta
do Calendário Oficial
de Eventos do Municí-
pio de Varginha, o
evento “VIRADA
S U S T E N T Á V E L
VARGINHA”, a ser realizado anualmente e
associado à Semana Mundial do Meio Ambi-
ente, seg. Lei 6.242/2016;
Considerando que o Evento VIRADA
VARGINHA, que será realizado em junho des-
te ano, nitidamente tem o mesmo espírito da
“VIRADA SUSTENTÁVEL VARGINHA”,
com programação rica que abrange ampla
gama de interesses para o cidadão varginhense:
Meio Ambiente, cidadania, música, cinema, as-
tronomia, ufologia e neste ano o foco será a
revitalização da linha férrea;
Considerando o sucesso desse Evento em
2017, com ampla participação da população;
Considerando que os organizadores do evento
até o presente momento não receberam respos-
ta do Executivo se o Munícipio de Varginha,
sobre pedido de subvenção protocolado em
Oficio de n° 5.895/18 no dia 11/04/18; Ques-
tiona-se: O Município ajudará a realização do
evento? O Município entende que esse tipo de
evento colabora para que a população seja mais
participativa no conhecimento e solução de
problemas importantes da cidade? O Municí-
pio entende que momentos de lazer e contato
com atividades culturais enriquecem nossa po-
pulação?

Leonardo Ciacci - PP
Indicação e Projeto:
* Solicitando ao Prefei-
to e ao Secretário Mu-
nicipal de Turismo e
Comércio para que seja
realizada a transferên-
cia da “Maria Fumaça”, existente no Jardim
Zoológico para a Estação Ferroviária.
* Solicitando ao Prefeito e à Secretária Mu-
nicipal de Educação para que realizem estu-
dos para viabilizar a inclusão do Direito na
grade curricular regular do Ensino Fundamen-
tal e Médio das escolas do Município.
Projeto: Apresentou a Portaria 41/2018, que
nomeia Comissão Especial para auxiliar e
acompanhar estudo do Projeto de Lei 05/2018,
que faz a revisão do Plano Diretor participativo
de Varginha, que revoga a Lei 4.530/2206 e dá
outras providências.

Marquinho
da Cooperativa - PRB
Indicações:
* Solicitando ao Prefei-
to que seja realizada
uma fiscalização nas
casas de recuperação de
dependentes químicos em Varginha.
* Solicitando ao Prefeito a cessão de um espa-
ço no Mercado do Produtor para as casas de
recuperação montarem uma banca.

Zacarias Piva - PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefei-
to, ao Secretário Muni-
cipal de Governo e ao
Secretário Municipal
de Indústria e Desen-
volvimento Econômico
para que seja desenvolvido um aplicativo de
celular para comparação de preços de produ-
tos vendidos em supermercados de Varginha.
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário de
Turismo e Comércio para que seja disponibili-
zado um espaço no Terminal Rodoviário para
montagem de um camelódromo.

Zilda da Silva - PSDB
Indicações:
* Solicitando ao Prefei-
to uma nova pintura da
sinalização horizontal
na Avenida Celina
Ferreira Ottoni, próxi-
mo ao n° 2.591, no bair-
ro Santana, principalmente no redutor de ve-
locidade existente no local.
* Solicitando ao Prefeito que sejam instala-
das mais placas indicativas na cidade para in-
formar aos visitantes e moradores a melhor rota
de acesso e que as placas já existentes sejam
revisadas.

Zué do Esporte
– PODEMOS
Indicações:
* Solicitando ao Prefei-
to e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Ser-
viços Urbanos, com ur-
gência, melhorias na quadra do bairro Bom
Pastor, ao lado da Escola Estadual Pedro de
Alcântara.
* Solicitando ao prefeito Antonio Silva, ao
secretário municipal de Esporte e Lazer,
Henrique Lemes Tavares, ao presidente do Boa
Esporte Clube, Rone Moraes da Costa, ao de-
putado Estadual Dilzon Melo e ao deputado
federal Dimas Fabiano, autorização para utili-
zar o Estádio Municipal Dilzon Melo (Melão)
para realização de um evento beneficente no
dia 24 de junho de 2018, domingo, das 8 às 13
horas.

(35) 3222-6046

* Perícia
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* Contabilidade
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*** O Juquinha estava indo
para a escola, de carona com
o seu amigo vizinho.
Os dois, no banco de trás, con-
versavam sobre o irmãozinho
do Juquinha, que chorava o
dia inteiro.
O amigo, que não agüentava
mais aquele berreiro, disse:
- Seu irmão é chato, hein?
Como ele é chorão!
- Eu acho que ele tá certo.
- Certo como?
- Queria ver o que você faria
se não soubesse falar, fosse
banguela, careca e não conse-
guisse ficar de pé.

Na primeira etapa, elas se-
rão adotadas em veículos zero
quilômetro ou quando for fei-
ta transferência de município.
Veículos que já circulam terão
até 31 de dezembro de 2023
para mudar.

O prazo para as placas de
veículos adotarem o padrão
dos países do Mercosul vai
começar em 1º de setembro de
2018, informa resolução
publicada dia 8/03/2.018, no
Diário Oficial da União
(DOU).

A placa com novo padrão
já é usada na Argentina e 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
e outra configuração de letras

Placas de Veículos do Mercosul
começam a valer no Brasil

e números. Além disso, con-
tará com um chip e um códi-
go do tipo QR Code para faci-
litar a identificação dos veícu-
los 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.

HOMENAGEM  AO

?

?

* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- Banco dos réus; 2- Uma letra;
3- A ´gua; 4- A letra ‘A’; 5- Telefone; 6- Opapa-
gaio; 7- Boca do estômago; 8- Cadeira; 9- O
vale; 10- Ele é o ascensorista; 11- Deus; 12-
Ziraldo; 13- Pirexia; 14- Métrica; 15- Ceará; 16-
Berinjela;  17- Júlio Verne;  18- Nelson Rodri-
gues;  19- O Diabo;  20- Gaisel.

15 a 30 JUNHO 2018

Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem 4 pernas, costas, mas não tem corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos funcionários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do
elevador.

Perguntas Culturais
11 - Iahvé do Antigo Testamento.
12 - Criador da ‘Turma do Pererê’.
13 - Nome científico dado à febre.
14 - Contagem silábica de um verso.
15 - Estado nordestino do açude de Orós.
16 - O correto é: beringela ou berinjn ela.
17 - Auto de ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’.
18 - Fundador do ‘Moderno Teatro Brasileiro’.
19 - Lendariamente ele tem cheiro de enxofre.
20 -Época da criação do Estado de Mato Grosso
do Sul

Áries 21/3 a 20/4 - Crie oportunidades
para reunir amigos num bate-papo infor-
mal. Terá muita surpresa boa.
Touro 21/4 a 20/5 - Supere medos, evite
impulsividade, transponha obstáculos e faça
uma opção inteligente.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Tendência a cen-
tralizar tudo pode lhe acarretar transtor-
nos. “Manere” a barra e confie mais.
Câncer 21/6 a 21/7 - Vida nova em to-
dos os sentidos. Abra as portas da alma
e do coração depois do balanço.epois do balanço.
Leão 22/7 a 22/88 - O que lhe parece uma - O que lhe parece um
dificuldade enorme pode se transformar,me pode se transforma
com esforço, em vitória.m 
Virgem 23/8 a 22/922V  - Pode fazer parte dod
processo abrir mão de alguma coisa paramão de alguma coisa par
atingir um objetivo maior.
Libra 23/9 a 22/10 - Dê valor às conquis-
tas. Trace algumas metas sobre elas. Con-
quista palmo – a – palmo vale mais.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Somos respon-
sáveis pela saúde, pelo nosso corpo, tem-
plo do Espírito Santo – cuide do seu.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Oportunidades
estão batendo a sua porta. Não as perca.
Arrependerá se o fizer. Acorde.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - O dom maior
que Deus nos deu é a vida. Temos muito a
agradecer-lhe por isso.
Aquário 21/01 a 19/2 - Compartilhe suas
descobertas ensinando. Mostre que a so-
lidariedade é virtude dos santos.
Peixes 20/02 a 20/03 - Você não está com
disposição para investir em novas amiza-
des, fechando-se num redoma.

*** Morria de medo de
avião. No balcão do aeropor-
to, quando lhe perguntavam
que lugar preferia, respon-
dia invariavelmente:

- Na caixa-preta, por favor.

*** Por acaso, ouvi (por
tabela) uns 2 candidatos, no
horário eleitoral na TV. Pelo
menos, fizeram-me rir.

Um disse que vai resolver
o problema caótico do trânsi-
to, em Alfenas. Talvez ele
pretenda mandar destruir
50% dos carros.

O outro “vai” aumentar 4
horas diárias nos períodos es-
colares. Quero ver o aluno
que vai votar nele.

*** O velhinho morre e
vai para o purgatório. Aí,
encontra um amigo tão ve-
lho quanto ele, acompanha-
do por uma tremenda lou-
ra, completamente nua.
- Estou feliz por você,
Alfredo – diz o recém-che-
gado. Pelo menos, você está
tendo uma espécie de prê-
mio com a expiação de seus
pecados.
- Qual é, cara, ela não é o
meu prêmio. Eu é que sou a
punição dela.

*** Insônia curada -
Você conhece a história do
judeu que devia 50.000,00
para o turco e por não po-

der pagá-lo no dia seguin-
te, não conseguia dormir?
A mulher dele no meio da
noite, pediu o telefone do
turco e ligou para ele di-
zendo:
- Chafic, o Jacó não vai te
pagar amanhã porque ele
não tem dinheiro, boa noi-
te.
Desligou o telefone, virou
para o Jacó e disse:
- Você já pode dormir,
Jacó, porque quem não vai
mais dormir é o Chafic,
boa noite.

Municipal de Varginha vem
ao longo dos anos de existên-
cia da Instituição ministran-
do palestras sobre diversos te-
mas para os alunos de esco-
las das redes Municipal, Es-
tadual e Particular de ensino,
assim como também para em-
presas e órgãos não governa-
mentais.

Dentre as palestras desta-

Agentes da Guarda Civil
ministram palestras

camos a atividade de trânsito
preparada para crianças de 0
a 3 anos, que foi trabalhada
no dia 17 de maio sobre cui-
dados no trânsito, no Centro
Municipal de Educação In-
fantil - CEMEI Maria Amélia
de Jesus, no bairro Vila
Martins.

A atividade, que foi soli-
citada pela Direção daquele
Centro Educacional, foi co-

ordenada pelo Subinspetor da
GCM Vitor juntamente com
a GCM Alessandra e educa-
doras do CEMEI, onde foi
montado um pequeno percur-
so com placas de trânsito, co-
nes e faixas, simulando as
ruas, enquanto as crianças fa-
ziam o papel dos veículos da
via, brincando e aprendendo
de forma interativa e lúdica.
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PRAZO SEM PRORROGAÇÃO
DE 11 A 22 DE JUNHO DE 2018

PODEM SE CADASTRAR
•  Crianças com 6 anos completos ou que vão completar 

essa idade até 30 de junho de 2019.

•  Candidatos ao curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
Ensino Fundamental.

•  Alunos vindos de outras localidades ou transferidos
de escolas particulares.

COMO FAZER O CADASTRO
•  O cadastro deverá ser feito via internet pelo site www.educacao.mg.gov.br

(também para a Educação Especial). Caso você não tenha acesso à internet, 
procure a Secretaria Municipal de Educação da sua cidade.

•  No dia da matrícula, é necessário levar para a escola os seguintes documentos 
(originais e cópias):

- Certidão de nascimento do candidato ou Carteira de Identidade.

- CPF do candidato, caso possua.

- Comprovante de endereço (preferencialmente uma conta de luz recente).

- Comprovante de escolaridade para alunos transferidos de escolas particulares
ou jovens que desejam retornar aos estudos. 

Para crianças com 6 anos completos 
ou que vão completar essa idade
até 30 de junho de 2019.

CADASTRAMENTO
ESCOLAR 2019

www.educacao.mg.gov.br

PELA INTERNET

FIQUE ATENTO E GARANTA A VAGA DO SEU FILHO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA

educacao.mg.gov.br


