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Flagrantes da Lei Seca aumentam em cidades pequenas
do interior de Minas. Interiorização das ações da campa-
nha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida”, que aconteceu em
53 cidades está mundando a rotina de quem bebe e dirige
no interior

O último fim de semana de blitze integradas da Lei Seca
em Minas Gerais terminou com 3.459 motoristas aborda-
dos por ações da campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem
Bebida”, em 53 municípios de todas as regiões de Minas.

Cidades até então com pouca rotina de abordagens dife-
renciadas contra a mistura álcool e direção tiveram moto-
ristas conduzidos por crimes de trânsito, por estarem, se-
gundo teste do bafômetro, com nível de álcool no sangue
acima de 0,34 miligramas por litro de ar expelido.

De acordo com a legislação, esses flagrados em crimes
de trânsito têm a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
retida, pagam multa de R$ 2.934,70 e sofrem processo cri-
minal.

O aumento de operações em cidades de pequeno porte,
onde até então não se tinha rotina de blitze específicas de
Lei Seca - apenas abordagens policiais que poderiam resul-
tar em multas e flagrante - deve não só aumentar os fla-
grantes de motoristas, mas provocar, também, com o pas-
sar do tempo, mudanças de comportamentos do motorista
das cidades de menor porte do interior.

Na capital Belo Horizonte, 126 motoristas foram para-
dos em blitze da campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Be-
bida”. Desse total, 22 foram flagrados por infrações de trân-
sito, quando o teor alcoólico acusado no bafômetro está
entre 0,05 e 0,33, e cinco por crime.

Na avaliação dos resultados das 53 cidades durante o
fim de semana, além dos 3.459 abordados, foram flagrados
113 motoristas por infração de trânsito, 19 por crimes, e
147 inabilitados.

Sou pela Vida
Dirijo sem Bebida
A campanha “Sou Pela

Vida. Dirijo Sem Bebida”
foi implementada pelo Go-
verno de Minas Gerais com
foco principal na fiscaliza-
ção e combate à alcoolemia.
Também são checadas ou-
tras questões que podem
contribuir com a segurança
dos mineiros e com a segu-
rança das vias, como a ha-
bilitação dos condutores,
quem são e se tem impedi-
mentos na Justiça, aspectos
de conservação e manuten-
ção dos veículos, entre ou-
tros pontos.

Vale ressaltar que balan-
ço divulgado recentemente
pela Secretaria de Estado de
Segurança Pública mostra
um crescimento de 43% nas
abordagens de motoristas
em blitze de Lei Seca pelas
polícias, assim como uma
queda de 24% no número
de condutores flagrados co-
metendo crimes de trânsito.
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Com o objetivo de am-
pliar o acervo das institui-
ções escolares, a Secretaria
de Educação fez a aquisição
de mais uma Gibiteca para
cada escola de Ensino Fun-
damental da Rede Munici-

pal de Ensino de Varginha,
dando vida a mais uma ação
do Programa Escola Leito-
ra.

As unidades escolares já
estão recebendo as
Gibitecas. Esta aquisição
proporcionará tanto em sala
de aula quanto nas bibliote-
cas escolares, a aplicação de
atividades diversificadas
como rodas de leitura, de-

bates, trabalhos e projetos
inovadores com base no
universo infinito dos Gibis,
pois, as histórias em quadri-
nhos contribuem de forma
positiva para o hábito de
leitura e se torna uma exce-
lente ferramenta didático-
pedagógica a ser utilizada
pelos professores em seus
planejamentos.

Ao incentivar e propor-

cionar momentos de leitura
e escrita, através dos Gibis,
maiores serão as chances
das crianças estarem inte-
gradas com o meio em que
vive. Essas práticas se fa-
zem necessárias, pois, pos-
sibilitam a vivência de emo-
ções, estimulando a imagi-
nação e criatividade dos
alunos. As histórias em qua-
drinhos também estimulam

a construção de narrativas
variadas e ainda possuem
um caráter multidisciplinar,
permitindo sua aplicação
em diversas matérias.

Secretaria de
Educação de

Varginha
amplia Acervo das

Escolas com aquisição
de novas Gibitecas

Secretaria de
Educação de

Varginha
amplia Acervo das

Escolas com aquisição
de novas Gibitecas
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Ações preventivas e também repressivas
à prática de crimes ambientais. Somente no
mês de maio foram registrados 42 Autos de
Infração Ambiental (AIA) para os proprietári-
os de terrenos/lotes e também causadores das
queimadas. Foram realizados também apoios
no sentido de fiscalizar a produção de ruídos/
poluição sonora.

Atuação efetiva no trânsito, coibindo e
fazendo cumprir a legislação pertinente à pa-
rada e estacionamento de veículos e desde o
último dia 7 de junho também passou a apoi-
ar, coibir e também autuar os condutores que
se utilizam de forma indevida do Estaciona-
mento Rotativo (Área Azul).

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE
VARGINHA ATENDE OCORRÊNCIAS

DIVERSAS DIARIAMENTE

Patrulhamentos em logradouros, prédios
públicos municipais e praças, o que resultou
na condução de vários suspeitos de tráfico de
drogas, além da apreensão de várias armas bran-
cas e de entorpecentes variados, como o ocor-
rido na noite do último dia 15/06, sexta-feira,
quando uma equipe de agentes ao realizar uma
abordagem a alguns suspeitos na pista de skate
próximo ao Terminal Rodoviário encontrou
certa quantidade de comprimidos de ecstasy em
posse de um suspeito de tráfico, que foi con-
duzido juntamente com o material apreendido.
Este tipo de entorpecente ao ser misturado com
álcool tornas-se extremamente perigoso e, de
fato, pode ser mortal.
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*** MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
E EMPRESAS FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’

POR CAUSA DISSO.

Na quinta-feira, dia 7 de
junho, foi realizada reunião
entre a direção e o coman-
do da Guarda Civil Muni-
cipal e a equipe da Área
Azul e seus coordenadores
quando foram discutidas e
acordadas questões relacio-
nadas ao horário, a cobran-
ça do Estacionamento
Rotativo (área azul) em
Varginha e a atuação dos
agentes da Guarda Civil
Municipal de Varginha -
GCMV na autuação dos
condutores dos veículos que
estiverem se utilizando de
forma irregular dos citados
estacionamentos.

GUARDA CIVIL ALERTA PARA
POSSÍVEIS AUTUAÇÕES NA

ÁREA AZUL

O HORÁRIO de INÍCIO da COBRANÇA e FISCALIZAÇÃO passa a ser a partir
das 8h com término às 18h, abrangendo os seguintes SETORES DA  ÁREA AZUL
QUE ESTÃO EM FUNCIONAMENTO ATUALMENTE
NÚMEROS ENDEREÇOS
1 Praça José de Resende Paiva (parte superior)
5 Av. Ministro Bias Fortes (em toda extensão)
7/9/10      Av. Rio Branco (desce Trav. Mons. Leônidas até Praça Gov. Benedito Valadares)
11/12 Praça Gov. Benedito Valadares
13/8/6     Av. Rio Branco (sobe da Rua Pres. Álvaro Costa até Trav. Monsenhor Leônidas
19 Av. Rui Barbosa (parte)
32 Praça Pinto de Oliveira
35/36/37 Praça Quintino Bocaiúva (toda)
45 Rua Dona Cota (Rua Dr. José de Resende Pinto até Rua Dona Zica
46 Rua Dona Cota (Rua  Dona Zica até Rua Dona Margarida)
51 Rua Presidente José Paiva

Ficou acertado que a fiscalização das possíveis irregularidades serão realizadas pe-
los Coordenadores da Área Azul, que após a constatação acionarão a Central de Comu-
nicação - CECOM da GCMV, onde os agentes empenharão equipes para prestar o apoio
solicitado e caso seja confirmada a irregularidade, estes adotarão as providências cabí-
veis a cada caso.

A atuação da GCMV no trânsito do Município, reconhecida pela população
varginhense como de qualidade, cumpre o previsto no convênio firmado entre o Depar-
tamento Municipal de Trânsito – Demutran e a Instituição.
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O Presidente da Câmara, Leonardo Ciacci, juntamente
com o vereador Fernando Guedes, participaram na manhã
da quarta-feira, dia 20, da abertura oficial do Dias de Cam-
po, realizado anualmente pela Fundação Procafé.

O evento, realizado na Fazenda Experimental de
Varginha, é destinado aos técnicos e produtores de café, e
tem como principal objetivo divulgar, de forma prática,
os principais resultados obtidos através de novas técnicas
de pesquisa.

Para o Presidente da Câmara o evento é muito impor-
tante, pois, traz para o município de Varginha e para a
região as últimas tecnologias para a cultura do café. “O
café tem hoje um papel fundamental na economia do nos-
so Município, da região e do País. Trazer todas essas no-
vidades e tecnologias para o produtor fortalece ainda mais
a cadeia produtiva da nossa região e eleva a qualidade do
café produzido aqui”, disse.

Durante os dias do evento são disponibilizadas oito es-
tações com demonstrações práticas em circuito de cam-
po. Técnicos e cafeicultores podem conhecer tudo bem de
perto, além de participar das palestras Técnicas, proferi-
das por especialistas convidados especialmente para o
evento.

Câmara de Varginha
participa da abertura

do Dias de Campo

Foi realizada na tarde da terça-feira, 19, a primeira ofi-
cina do projeto Câmara Sênior desenvolvido pela Escola
do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha. A ofici-
na sobre Motivação foi ministrada na sede do Propac II
pelo diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida.

Os cerca de 40 idosos presentes puderam conhecer o
projeto Câmara Sênior e como ele será desenvolvido ao
longo do 2º semestre deste ano. Serão 10 oficinas minis-
tradas todas as terças-feiras a partir das 14h00 e que vão
abordar diversos temas, tais como Estatuto do Idoso, Vio-
lência, Políticas Públicas, Saúde, Economia Doméstica,
Crime e Fraude, Envelhecimento Saudável e Motivação,
sendo todos referentes ao dia-a-dia dos idosos.

Os dois últimos encontros serão realizados na Câmara,
onde os participantes terão uma oportunidade de interação
com os vereadores, além de conhecer as dependências do
prédio histórico que abriga o Poder Legislativo de
Varginha.

Com muito ânimo e descontração, os idosos participa-
ram ativamente da oficina mostrando entusiasmo e moti-
vação para participar de todas as oficinas.

O diretor da Escola, Robson Almeida, observou a par-
ticipação e o envolvimento dos idosos, e disse que foi
bastante produtiva a primeira oficina. “Percebi que todos
estão muito empolgados com o inicio do projeto. Tive-
mos a sala cheia com quase 40 idosos atentos a tudo que
foi dito, respondendo, participando das dinâmicas e moti-
vados para os próximos encontros”, disse.

Escola do Legislativo
inicia oficinas do

projeto Câmara Senior

Realizada na sede admi-
nistrativa do CISSUL/
SAMU em Varginha, a reu-
nião dos membros dos Con-
selhos Diretor, Fiscal e Téc-
nico Executivo do Consór-
cio contou com a presença
do prefeito de Varginha, An-
tônio Silva, nomeado mem-
bro do Conselho Diretor do
Consórcio.

Os trabalhos foram aber-
tos pelo presidente da Insti-
tuição e prefeito de Andra-
das, Rodrigo Aparecido
Lopes, e conduzidos pelo
secretário Executivo, Jova-
ne Ernesto Constantini.

Na oportunidade foram
deliberados assuntos técni-
cos e administrativos para
análise e aprovação dos pre-
sentes e que serão apresen-
tados aos Prefeitos dos 152
municípios consorciados
para apreciação a aprova-
ção, em Assembleia que
ocorrerá no mês de agosto.

Secretário Executivo do
Consórcio, Jovane Constan-
tini fez questão de enfatizar
que apesar de todas as cri-
ses financeiras que têm
comprometido as institui-
ções públicas e prefeituras
municipais, o CISSUL
SAMU tem conseguido
manter seus compromissos

Conselheiros do CISSUL/SAMU
se reúnem em Varginha

Na reunião foi aprovado
ainda pelos Conselheiros
presentes a inclusão do
Prefeito de Careaçu,  Tovar
dos Santos Barroso, como
membro do Conselho Fiscal.

A reunião contou com  a
presença do Major BM Fá-
bio Alves Dias que apresen-
tou o Projeto de Ampliação

da 2ª Cia BOA, em parce-
ria com o CISSUL/SAMU
e que se aprovado irá con-
tribuir sobremaneira na
melhoria da prestação de
serviços de urgência e emer-
gência, trazendo maior efi-
ciência e agilidade para se-
guirmos na missão de
“SALVAR VIDAS”.

em dia. “Isso comprova a
excelente administração
dos recursos públicos, mes-
mo com as públicas e notó-
rias dificuldades de caixa do
Governo de Minas Gerais,
que ocasiona frequente atra-
so dos repasses ajustados.
Inclusive, foi aprovado pe-
los presentes a recomposi-
ção salarial aos colaborado-
res que acontecerá por fai-
xa salarial, entre 2% e 5%
de acréscimo aos salários a
partir da folha salarial de
Julho do corrente ano”.

A entrega das 9 casas aos
moradores da Vila Vicenti-
na, construídas por meio do
projeto de Urbanização Re-
gularização e Integração de
Assentamentos Precários –
URIAP, em convênio com
a Caixa Econômica Federal
(CEF), com elevado padrão,
serão entregues na sexta-

Moradores da Vila Vicentina
recebem suas Residências entregues

pelo prefeito Antonio Silva

O SINDCONT assinou na

quinta (14/06), a convenção

coletiva 2018/2019 com o

SINESCONTABIL. A reunião

foi realizada entre o presiden-

te do SINDCONT, Janilton

Marcel de Paiva, o presidente

do SINESCONTABIL, Eduar-

do Heleno Valadares Abreu, e

o presidente da FECON-MG,

Renato Pavione.

A convenção está disponi-

bilizada em site (www.-

varginha.sindcont.org.br), na

área do usuário. Basta reali-

zar seu cadastro no site -->

Fazer login com seu e-mail e

senha -->Área do usuário -->

Documentos para Download.

SINDCONT
assina a

convenção
Coletiva

2018/2019
com o

SINESCONTABIL feira, 29, durante solenidade marcada para
às 16h, fechando assim mais um compro-
misso da atual administração prefeito An-
tonio Silva/Vérdi Melo, de proporcionar às
famílias desalojadas de suas casas e na de-
pendência do aluguel social uma moradia
digna e de conformidade com as melhores
condições de habitabilidade que terão de
volta as suas residências.

A Vila Vicentina, localizada no bairro
Sion, que compreende as ruas Quinca
Procópio, Nicolino de Moraes e Horácio
Gonçalves de Moraes, teve sua origem pela
Sociedade de São Vicente de Paulo, que
através de seus representantes legais doou
às famílias de baixa renda pequenos lotes
para que elas próprias ou com ajuda de ter-
ceiros construíssem suas moradias.

Foi formada paulatinamente, com as
casas construídas com os poucos recursos
das famílias ou mesmo sobra de material,
sem orientação técnico-profissional, fican-
do assim comprometida a qualidade das
construções. Com o passar dos anos, o qua-
dro familiar modificou-se pelo nascimen-
to de novos membros, ou pela agregação
de outros. Com isso estas moradias foram
ganhando novos “anexos”, também de for-
ma irregular e sem qualidade, que somado

à deterioração, própria do tempo, agravou
a situação tornando as moradias insalubres,
sem ventilação, pequenas para o número de
pessoas que as habitam, com sérios proble-
mas para o bem estar de seus moradores.

Em 2007 a Administração da época de-
salojou os moradores de suas residências e
demoliu os imóveis para abrir uma nova rua
no referido espaço urbano, colocando as
famílias em situação de aluguel social du-
rante os últimos onze anos.

A construção das casas, que corrige uma
injustiça que perdurava há 11 anos, trata-
se, na realidade, de mais um empreendi-
mento social de largo alcance e significado
da Administração do Prefeito Antônio Sil-
va, com o apoio do atual Secretário de Ha-
bitação e Desenvolvimento Social, Francis-
co Graça de Moura.



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

4 VARGINHA  & Sul de Minas ALFENAS & Circunvizinhas}  23/JUNHO/2018

Buiú do Ônibus –
PODEMOS
Indicações:
* Solicitou ao Prefei-
to, ao Secretário Mu-
nicipal de Esporte e
Lazer e ao Deputado
Estadual Dilzon Melo
a construção de uma academia de rua para
atender os bairros Sagrado Coração, Alto
da Figueira e adjacências.
* Solicitou ao Prefeito e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras de Serviços Urbanos que
seja realizada operação tapa buraco em toda
a extensão do bairro Cruzeiro do Sul, prin-
cipalmente nas ruas que fazem parte das
linhas de transporte coletivo urbano.

Carlos Costa –
PMDB
Indicações:
* Solicitou ao Prefei-
to, ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e
Serviços Urbanos e
ao chefe do Demutran, que instale placa
de proibição de trânsito de caminhões na
Rua Independência, entre a Avenida Dr.
Mário Frota e a Avenida Dr. José Bíscaro,
bem como a implantação de mão única de
direção e estacionamento apenas de um
lado da rua, neste trecho.
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos que
faça a limpeza na área existente entre as
Ruas 6 e 7 do bairro Novo Tempo.

Carlúcio Mecânico -
SD
Indicação:
* Solicitou ao Prefei-
to, através da Secre-
taria competente, a
capina, limpeza e si-
nalização adequada no bairro Jardim Sion,
principalmente na Rua Alayde Ribeiro
Bueno, Rua Caxambu, Rua Sebastião
Otaviano da Silva, Avenida José Elias de
Oliveira e Avenida Antônio Frederico
Ozanan.
** Requerimento: Solicitou ao Prefeito a
seguinte informação sobre a vacina contra
a gripe para os profissionais de ensino: Por
que não são disponibilizadas vacinas para
os demais servidores?

Delegado Celso -
PSB
Requerimentos:
* Solicitou ao Prefei-
to, ao secretário Mu-
nicipal de Planeja-
mento Urbano - José
Manoel Magalhães
Ferreira, e ao secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos - Luiz Roberto Pinto,
as seguintes informações sobre a realiza-
ção da obra de recapeamento asfáltico de
trechos das ruas Resende Xavier e Orminda
de Vasconcelos, na Vila Floresta: O Muni-
cípio está desenvolvendo projeto dentro das
exigências do Governo Federal para a exe-
cução dessa obra? Existe planilha de custo
estimando os gastos com essa obra? Se não,
é possível providenciar esse levantamen-
to? Existe na SOSUB um planejamento de
todas as vias que demandam recapeamento
asfáltico com mais urgência, seus custos e
dados técnicos?
* Solicitou ao Prefeito e à Mesa Diretora
as seguintes informações sobre o cumpri-
mento da Lei nº 6.382/2017 que “DISPÕE
SOBRE A DIVULGAÇÃO DO MONITO-
RAMENTO DA QUALIDADE DA
ÁGUA CONSUMIDA PELA POPULA-
ÇÃO DE VARGINHA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS”: Por que a Câmara
Municipal e a Prefeitura Municipal não
estão divulgando os resultados e o históri-
co das análises do monitoramento da qua-
lidade da água consumida no Município?
Quais providências estão sendo tomadas
pela Câmara Municipal e pela Prefeitura
Municipal para realizar essa divulgação?
Existe algum impedimento técnico ou po-
lítico para o cumprimento da Lei? A Copasa
foi cientificada a respeito da referida Lei
pelos Poderes Legislativo e Executivo?

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Prefei-
to, ao Secretário Mu-
nicipal de Governo e
ao Secretário Munici-
pal de Obras e Servi-
ços Urbanos que seja
realizada a revitalização e instalação de lu-
minárias na praça localizada na Rua Ge-
raldo Gomes Cardoso, próximo ao imóvel
de número 30, bairro Jardim Mont Serrat.

Pastor Fausto - PR
Requerimento:
* Solicitou ao Prefei-
to, ao Secretário Mu-
nicipal de Governo e
ao Secretário Munici-
pal de Administração,
as seguintes informa-
ções referentes ao Projeto de Lei n. 18/
2018, que autoriza o Poder Executivo a
contribuir mensalmente com a entidade de
representação dos municípios do Estado de
Minas Gerais – Associação Mineira de Mu-
nicípios – AMM, aprovado nesta Casa na
reunião do dia 18 de junho de 2018: Atual-
mente, quantos municípios estão filiados?
Quais os benefícios e vantagens oferecidos
aos municípios associados? Qual o prazo
de validade do convênio? O Município
pode, a qualquer momento, deixar a asso-
ciação? Existem outras associações com a
mesma atuação ou é exclusiva e única no
Estado? Enviar a esta casa Legislativa có-
pia de seu estatuto. Como é feita a eleição
de seus diretores? São remunerados? Como
são estipulados os valores a serem pagos
pelos associados? Existe diferença de va-
lores entre os municípios? Se positivo, jus-
tificar. Qual é o endereço completo da sede
da associação?

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Pre-
feito e ao Secretário
Municipal de Obras
e Serviços Urbanos,
Luiz Roberto Pinto,
que seja realizada
operação tapa-bura-
cos na Avenida dos Imigrantes, próximo ao
número 2644, no Bairro da Vargem.

Joãozinho Enfer-
meiro - PSC
Indicações:
* Solicitou ao Prefei-
to e ao Secretário Mu-
nicipal de Saúde que
sejam envidados to-
dos os esforços ne-
cessários para o retor-
no do funcionamento da Unidade do Pro-
grama Saúde da Família – PSF da Comu-
nidade Remanso, que funcionava em um
espaço cedido pela Escola Municipal Cláu-
dio Figueiredo Nogueira e para a realiza-
ção das seguintes melhorias no local:
disponibilização de atendimento odontoló-
gico; disponibilização de telefone para mar-

cação de consulta; aquisição de computa-
dores para utilização dos médicos e enfer-
meiros.
* Solicitou ao Prefeito e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos que
sejam tomadas as providências necessári-
as para a realização das seguintes melhorias
no bairro Minas Gerais: desobstrução das
bocas de lobo, capina e construção de pas-
seios.

Leonardo Ciacci -
PP
Requerimentos:
* Solicitou ao Prefei-
to e à direção da Gas-
mig - Centro de Dis-
tribuição da Região do Sul de Minas  sedia-
do em Poços de Caldas, as seguintes infor-
mações sobre o funcionamento da Gasmig
- Companhia de Gás de Minas Gerais, em
Varginha: A empresa está atuando na cida-
de? Quais empresas têm sido atendidas por
essa modalidade? Favor nominá-las. Em
caso negativo, o que está pendente para o
fornecimento do gás em Varginha?
* Solicitou ao Governador do Estado, à Se-
cretária de Educação de Minas Gerais e ao
Departamento de Obras Públicas do Esta-
do de Minas Gerais, informação se existe
programação para a continuidade do pro-
cesso licitatório para a reforma do prédio
da Escola Estadual Coração de Jesus.

Zacarias Piva - PP
Requerimento:
* Solicitou ao Prefei-
to e à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e
Serviços Urbanos as
seguintes informa-
ções referentes às obras realizadas na Rua
José Batista da Silva, esquina com a Rua
Carajás, que interliga o bairro Rezende ao
bairro Jardim Mariana: as obras já se en-
cerraram? Se positivo, por que o local onde
foi desaterrado não foi aterrado novamen-
te? Se negativo, qual é a previsão para en-
cerramento das obras?

Zilda da Silva -
PSDB
Indicações:
* Solicitou ao Prefei-
to providências cabí-
veis através da Secre-
taria Municipal com-
petente para que sejam criados  Espaços
de Leitura (biblioteca) nos hospitais do
Município.
* Solicitou ao deputado federal Dimas Fa-
biano e ao Dedputado estadual Dilzon Melo
que envidem esforços para que sejam des-
tinados recursos financeiros para a aquisi-
ção de ventiladores pulmonares para o Hos-
pital Regional do Sul de Minas.

A pedido do vereador Delegado Celso Ávila,
o deputado federal delegado Edson Moreira
encaminhou, por meio do Ministério das Ci-
dades, uma emenda parlamentar no valor de
R$ 250 mil para utilização em asfaltamento
na cidade de Varginha.

Os recursos serão destinados para a pavimen-
tação das ruas Rezende Xavier (da Praça Dom
Pedro até o Mercado do Produtor), e da Rua
Orminda de Vasconcelos, sentido bairro Vila
Floresta, um trecho de aproximadamente 1,5
km.

“Em 2017 nós tentamos emplacar essa emen-
da, porém, o Ministério não liberou os valo-
res. Agora, na semana passada, o Governo Fe-
deral abriu nova possibilidade para que a emen-
da possa ser liberada. Com isso, o município
de Varginha já realizou o cadastro no Portal
de Gestão de convênios do Governo Federal”,
disse o vereador Delegado Celso.

Na última sessão da Câmara, o vereador en-
caminhou um requerimento ao Executivo so-
licitando que seja levantada a planilha de cus-
tos e elaborado o plano de trabalho para a obra.

“Se tivermos tudo isso adiantado, assim que
o orçamento for liberado nós já podemos inse-
rir os dados no sistema e dar o devido anda-
mento no empenho para que essa importante
obra possa ser iniciada e concretizada”, expli-
cou.

O parlamentar destacou ainda que a obra vai
beneficiar uma parte significativa da popula-
ção que faz uso diário dessas vias para ter aces-
so a diversos bairros de Varginha.

“Estas ruas são importantes vias da nossa ci-
dade e o asfalto do local, com mais de 25 anos
de utilização, apresenta inúmeros defeitos,
como buracos, fissuras, trincas, depressões,
etc. É uma obra que vai melhorar a mobilida-
de em nossa cidade, ligando o centro a bairros
bastante populosos”, explica o vereador.

Vereador Delegado Celso
Ávila consegue Emenda de
R$ 250 mil para Varginha

Reuniões da
Câmara de

Varginha são
transmitidas
ao vivo pelo
Facebook

às segundas e
quartas feiras

às 18 horas
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SEMANA DE
24 a 30

DE JUNHO
DE 2018

Áries 21/3 a 20/4 - Crie oportunidades para reu-
nir amigos num bate-papo informal. Terá mui-
ta 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 centralizar
tudo pode lhe acarretar transtornos. “Manere” a
barra e confie mais.

Câncer 21/6 a 21/7 - Vida nova em todos os
sentidos. Abra as portas da alma e do coração
depois do balanço.

Leão 22/7 a 22/8 - O que lhe parece uma dificul-
dade enorme pode se transformar, com esforço,
em vitória.

Virgem 23/8 a 22/9 - Pode fazer parte do pro-
cesso abrir mão de alguma coisa para atingir um
objetivo maior.

Libra 23/9 a 22/10 - Dê valor às conquistas. Tra-
ce algumas metas sobre elas. Conquista palmo –
a – palmo vale mais.

Escorpião 23/10 a 21/11 - Somos responsáveis
pela saúde, pelo nosso corpo, templo 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 des-
cobertas ensinando. Mostre que a solidariedade
é virtude dos santos.

Peixes 20/02 a 20/03 - Você não está com dispo-
sição para investir em novas amizades, fechan-
do-se num redoma.

Mineirim chega num bar e pergunta: Você poderia me vender
uma pinga fiada? O dono do bar responde:
- Tá vendo aquele cara alí, bem forte e alto, é o seguinte: de tanto
ele malhar seu pescoço ficou pequeno, e quem chama ele de
pescossim leva uma baita surra. Se você chamar ele de pescossim
eu te vendo fiado por um ano!
Mineirim chega até a mesa e dá uma batida nas costas do cara e diz:
- Meu amigo, como vai?
- Como? Mas, eu nem te conheço.Quem é voce?
- A gente pescô junto, sô!
- Não pescô não!
- PESCÔ SIM!...
* * * * *
E a Lua de Mel?
Aquela vizinha fofoqueira encontra uma amiga no supermercado e
comenta:
- Sábado eu fui num casamento, lindo que só vendo! Uma das mai-
ores festas que eu já presenciei!
- É mesmo? E os noivos? Foram passar a lua de mel aonde?
- Em lugar nenhum! No dia seguinte ele já estava no cemitério e ela
no hospital!
- Que horror! Mas, o que aconteceu? Eles sofreram um acidente?
- Nada, é que ele é coveiro e ela é enfermeira!
* * * * *
Meu Deus!...
Quatro mães católicas estão tomando chá. A primeira mãe, queren-
do impressionar as outras, diz:
- Meu filho é padre. Quando ele entra em qualquer lugar todos se
levantam e dizem: ‘Boa tarde, Padre!’
A segunda mãe não fica para trás e comenta:
- Pois, o meu filho é bispo. Quando entra em uma sala, com aquela
roupa, todos param o que estão fazendo e dizem: ‘Sua benção, Bispo!’
A terceira mãe, calmamente, acrescenta:
- Pois, o meu filho é cardeal. Quando entra em uma sala todos se
levantam, beijam o seu anel e dizem: ‘Sua benção, Eminência!’
A quarta mãe permanece quieta. Então, a mãe do cardeal, só para
provocar, pergunta:
- E seu filho, não é religioso?
A quarta mãe responde:
- Meu filho tem 1.90m, é bronzeado, com olhos verdes, pratica
musculação e trabalha como stripper. Quando entra numa sala todo
mundo olha e diz: ‘MEU DEUS!!!
* * * * * 
A Loira - A loira chega no trabalho chorando. O chefe, sempre
solícito com a loira pergunta o que aconteceu:
- Hoje de manhã, antes de sair para o trabalho, recebi um telefone-
ma dizendo que minha mãe morreu!
O chefe propõe imediatamente:
- Rose, volte para casa imediatamente. Vá descansar.
- Não quero - responde a loira - prefiro ficar trabalhando, vai me
distrair.
Algumas horas depois o chefe nota que a loira voltou a chorar, mais
sofrido ainda. Ele vai até ela e pergunta:
- Não melhorou?
A loira explica:
- Que azar! Acabei de receber um telefonema de minha irmã. A mãe
dela também morreu.

HOMENAGEM  AO

Respostas Corriqueiras
01 - Onde vive a turma do boi?
02 - O que quanto mais cozinha mais duro fica?
03 - Qual é a cabeça que esquenta com facilidade?
04 - O que é fera feroz entre gente fina, sem morder?
05 - O que o lápis disse à borracha quando caiu no chão?
06 - Qual a diferença entre o padeiro e o cavalo selvagem?
07 - O que acontece na chegada do navio num porto, bem rápido?
08 - Qual o médico que sente na pele o problema de seu clientes?
09 - O que quando está pra cá, está com a barriga pra lá, e vice versa?
10 - O que o técnico de basquete do time dos meteorologistas sempre pede?
Respostas Culturais
11 - Que é que tropeça, mas não cai?
12 - Por que a tartaruga vive tanto?
13 - Por que o cachorro entra na Igreja?
14 - Por que os bêbados trocam as pernas?
15 - Qual o bicho que mais acerta com a língua?
16 - O que é que só usa a barriga em último caso?
17 - Quando o relógio toca duas vezes, que horas são?
18 - Em que se assemelham um assaltante e um boxeador?
19 - Qual o ar-condicionado que mesmo desligado não pára?
20 - Por que é mais difícil conseguir emprego com mar calmo?

* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- Â boiada; 2- Ovo; 3- Cabeça de fósforo; 4- Leão-
de-chácara; 5- Estou desapontado com você; 6- O padeiro vive da
padaria e o cav alo selvagem na pradaria; 7- Cais no porto; 8-
DSermatologista; 9- As pernas (quando andamos); 10- Tempo; 11-
Centopéia; 12- Porque para ela o tempo passa devagar; 13- Porque
era um cão pastor; 14- Para andar; 15- O sapo, sempre acerta na
mosca; 16- O avião, quando pousa de barriga; 17- Hora de consertá-
lo; 18 Sempre caem em algum assalto; 19 - O do automóvel, mes-
mo quando desligado continua andando com o carro; 20- Porque
não há VAGAS.

(35) 3214-4647
Rua Ramiro Rezende 15

Bairro Rezende - Varginha

Esta semana os gestores das instituições escolares da
Rede Municipal de Ensino de Varginha foram convidados
a participar de um encontro para o lançamento do Prêmio
Marina Prado de Castro – Edição 2018, que leva o nome
da renomada educadora varginhense e compositora do
Hino Oficial do nosso município, Marina Prado de Cas-
tro.

Promover e incentivar a disseminação das práticas
exitosas desenvolvidas pelos profissionais da Educação
da Rede Municipal de Ensino de Varginha é o principal
propósito do Prêmio Marina Prado de Castro, que este
ano já está em sua quinta edição.

Além de participar do processo de premiação, os pro-
fissionais da educação desenvolvem um exercício de re-
flexão sobre a sua própria prática, o que possibilita
viabilizar novos caminhos para a busca da qualidade na
educação dos seus alunos.

Valorizar o profissional da Educação, respeitando seu

Secretaria de Educação promove lançamento
do Prêmio Marina Prado de Castro 2018

trabalho é a meta principal deste prêmio, que já se conso-
lidou no cenário educacional em nossa região.

Café com Tudo
Na ocasião também foram entregues a todas gestoras

uma a homenagem pela participação das unidades escola-
res no III Café com Tudo/2018, onde as Escolas e Cemeis
da rede promoveram atividades e projetos relacionados
ao tema café, durante todo o mês de Maio. Esteve presen-
te, representando a patrocinadora do evento, o presidente
da ACIV (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária
e Serviços de Varginha), Anderson de Souza Martins, que
parabenizou os projetos desenvolvidos nas instituições
educacionais e colocou a relevância deste trabalho reali-
zado com os alunos, para que todos possam conhecer e
estudar sobre a maior riqueza da nossa região, o café, bus-
cando despertar a importância da cultura cafeeira em nos-
sas comunidades.

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



6 VARGINHA  & Sul de Minas ALFENAS & Circunvizinhas}  23/JUNHO/2018

Começou na quinta-fei-
ra, dia 14/06, às 14h00, e vai
até dia 13 de julho, a Expo-
sição “Futebol: a paixão
mundial em Varginha” no
Museu Municipal. São 25
fotos que retratam momen-
tos marcantes dos times de
futebol em Varginha entre
as décadas de 1910 e 1970.
As fotografias compõem o
acervo da Fundação Cultu-
ral e tem a curadoria do ser-
vidor Cláudio Martins.

Dentre as imagens está a
do “Stadium Varginhense”,
que foi construído por vol-
ta de 1926, no local onde

Museu Municipal promove Exposição
“Futebol: a paixão mundial em Varginha”

hoje está a Prefeitura de
Varginha. O estádio era con-
siderado a maior e mais im-
portante praça de esportes
de Minas Gerais. A foto re-
trata o jogo entre os times
AVEA e Flamengo em
1939, com a vitória do
AVEA por 1 x 0.

“Sabemos da paixão do
varginhense pelo futebol.
Times importantes marca-
ram a história da cidade,
como o AVEA, o Flamengo
e o VEC”, lembra Lindon
Lopes, diretor do Museu
Municipal. A abertura da
exposição foi marcada jus-

tamente no mesmo dia do
início da Copa Mundo. A
cerimônia começa às 11h30
no Estádio Luzhniki, em
Moscou, na Rússia.

A mostra de fotografias
prossegue até o dia 13 de ju-
lho. A visitação pode ser
feita das 7h às 11h e das 13h
às 17h na sede do Museu
que está localizada na Pra-
ça Governador Benedito
Valadares, 141, no centro
(logo abaixo da Igreja Ma-
triz). A entrada é franca.

Mais informações pelo
(35) 3690-2716.

Foi apresentada na reu-
nião da Câmara Municipal
de Varginha, pelo vereador
Zacarias Piva, uma indica-
ção solicitando à Prefeitura
que estude a viabilidade de
ministrar treinamentos e
disponibilizar armamento
para os agentes da Guarda
Civil Municipal da cidade.

Segundo Zacarias, a
Guarda Civil de Varginha
conta atualmente com uma
quantidade significativa de
agentes que podem auxiliar
de forma efetiva no comba-
te à criminalidade, fortale-
cendo e contribuindo com o
trabalho ostensivo da Polí-
cia Militar.

“O Brasil enfrenta uma
crescente onda de violência
e insegurança, onde o povo
clama por uma segurança
pública mais justa e eficien-
te, por isso é preciso treinar
e equipar os servidores que
atuam nessa área”, destaca.

Ainda, de acordo com o
vereador Piva, atualmente
as polícias já não estão sen-
do suficiente o bastante para
conter o surto de margina-
lidade, por isso a necessida-
de de apoio e de ações rela-

Vereador Zacarias Piva quer e pede
treinamento e armamento para
Guarda Municipal em Varginha

cionadas à Guarda Civil do
Município. “A Administra-
ção Municipal tem como
obrigação proteger as pes-
soas de bem, prezar pela
qualidade de vida de seu
povo, sendo necessário, “ti-
rar as vendas dos olhos”, e
enxergar que a realidade
exige novas politicas, novas
ações e novos desafios e ar-
mar a Guarda Municipal é
um grande desafio, que vai
permitir que eles atuem de
forma mais efetiva na pro-
teção da população, no
patrulhamento preventivo,
no desenvolvimento de
ações de prevenção primá-
ria à violência, em grandes
eventos e na proteção de

autoridades, bem como em
ações conjuntas com os de-
mais órgãos de Defesa Ci-
vil”, ressalta Zacarias Piva.

Cidades com mais de 50
mil habitantes podem armar
seus Guardas. O armamen-
to dos agentes da Guarda
Municipal tem amparo legal
no Estatuto do Desarma-
mento (Lei 10.826/2003), e
no Estatuto Geral das Guar-
das Municipais (Lei 13.022/
2014).

A utilização de armas
pelos guardas Municipais
depende de uma autoriza-
ção da Polícia Federal (PF),
que é responsável por con-
ceder o porte, conforme es-
tabelece a Lei 10.826/2003.


