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Prefeitura de Varginha inaugura Unidade
de Saúde do bairro Novo Tempo - PÁG 3
Prefeito Antônio Silva visita obras da Escola Municipal
que está sendo construída no bairro Carvalhos
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Terminado o 1º turno das eleições, temos os resultados
para senador, deputado federal e deputado estadual. Quanto à
Presidente e Governador de Minas, a definição ficou para o
dia 28 deste mês de outubro.
Já sendo de conhecimento, mas, vai aqui o resultado de
maior interesse de Varginha. Posteriormente, aqui no ‘Bom
Dia’ ou no ‘Cá Pra Nós’, teceremos algum comentário sobre o resultado, em especial aqui em Varginha.
* Dep. Estadual - mais de 1.000 votos: Geisa Teixeira
Não Eleita PT 16,61% 10.768 votos. Cleiton Oliveira Eleito
DC 11,46% 7.433 votos. Zacarias Piva Não Eleito PP 7,93%
5.145 votos. Dr. Vismário Não Eleito DEM 5,57% 3.613
votos. Dilzon Melo Não Eleito PTB 5,49% 3.561 votos. Bruno
Engler Eleito PSL 4,23% 2.743 votos. Mauro Tramonte Eleito
PRB 3,62% 2.345 votos. Diretor Gilciney Não Eleito PSL
2,64% 1.711 votos. Águeda Saraiva Não Eleito PSDB 1,82%
1.182 votos. Professor Nelson Não Eleito PSOL 1,75% 1.138
votos.
* Dep. Federal - mais de 1.000 votos: Ademir Santos
Não Eleito PSC 14,41% 9.284 votos. Dimas Fabiano Eleito
PP 8,26% 5.322 votos. Eros Biondini Eleito PROS 6,54%
4.214 votos. Odair Cunha Eleito PT 6,13% 3.949 votos.
Marcelo Alvaro Antonio Eleito PSL 4,72% 3.039 votos.
Cabo Junio Eleito PSL 4,59% 2.958 votos. Diego Andrade
Eleito PSD 4,24% 2.734 votos. Patrus Ananias Eleito PT
1,76% 1.133 votos. Andrea Abrantes Não Eleita PSC 1,66%
1.072 votos.
Senador - mais de 1.000 votos: Rodrigo Pacheco Eleito
DEM 21,61% 24.758 votos. Jornalista Carlos Viana Eleito PHS
21,46% 24.592 votos. Dinis Pinheiro Não Eleito Solidariedade
20,38% 23.352 votos. Rodrigo
Paiva Não Eleito Novo 10,39%
11.902 votos. Dilma Rousseff
Não Eleita PT 9,07% 10.393 votos. Fábio Cherem Não Eleito
PDT 6,26% 7.176 votos. Miguel
Cordete Paulo de Oliveira Correa Não Eleito PT 4,48%
* Administrador de Empresas 5.132 votos. Coronel Lacerda
* Bel. Direito * Jornalista
Não Eleito PPL 2,37% 2.717 vocordete@bol.com.br
tos. Professora Duda Salabert
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Acompanhado do vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo, de secretários Municipais e do Procurador Geral do Município, Dr. Evandro Santos, o prefeito Antônio Silva esteve em vistoria na obra da Escola Municipal que está sendo
construida no bairro Carvalhos, nos moldes da inaugurada no bairro de Fátima, que já está com cerca de 80% concluída, entrando na fase de acabamento,
colocação de pisos, sanitários, pintura, tudo para atender a comunidade escolar daquela região, no Ensino Fundamental.
A nova Escola conta com 12 salas, biblioteca, ginásio poliesportivo e salas multiuso. Um investimento da ordem de R$3.400.000,00 que atenderá às
necessidades da comunidade escolar dos bairros Carvalhos, Novo Tempo e
Cruzeiro do Sul e adjacências, que poderá usufruir das modernas instalações
com o conforto de estarem perto de suas casas.
Participaram da visita o chefe de Gabinete do Prefeito, Márcio Erbst, os
secretários de Turismo, Barry Charles, de Administração, Sérgio Takeishi, de
Habitação, Francisco Graça de Moura, de Saúde, Mário Terra, o vereador Buiú
do Ônibus e o comandante da Guarda Civil Municipal, Gerson Trindade.
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Curso sobre a nova
escrituração Previdenciária

Curso EFD
REINF e DCTFWEB

OBJETIVO - Orientar aos participantes com relação a nova obrigação acessória que
é parte integrante da escrituração previdenciária e irá tratar das Retenções Federais e
outras informações. Objetiva também tratar de uma preparação de adequação a nova
obrigação.
PÚBLICO ALVO - Contadores, profissionais de Departamento Pessoal, Recursos
Humanos, Técnicos Contábeis, Advogados, Profissionais de TI, empresários e demais
interessados.
PALESTRANTE / CONSULTOR / INSTRUTOR
Prof.: Esp. Filemon Oliveira: Professor de MBA na Bluetax, PUC Minas e no
IPECONT, Professor e Coordenador de MBA na BSSP, Especialista do BxGDE (Grupo
de Discussões Empresariais) na BlueTax, Conselheiro e Ex Membro d GT Tributário do
CRC/MG, Sócio Diretor na Dhesco e Membro do Grupo de Revisão e Simplificação
Tributária de MG.
CONTÉUDO: 1) Características Gerais da Reinf - Conceito, Legislação,
Obrigatoriedade, Aspectos Gerais; 2) Obrigações Tributárias - Obrigações Principais,
INSS Retido Cessão de Mão de Obra, INSS sobre Associação que mantém clube de
futebol profissional, INSS sobre comercialização de Produção Rural, CPRB – Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, Retenções sobre outros Pagamentos, Registros, Informações do Contribuinte, Retenções sobre Serviços Prestados e Tomados de
Cessão de Mão de Obra, Retenções de Instituições que tenham Clube de Futebol Profissional, Retenções de Comercialização de Produção Rural, Contribuições Previdenciárias
sobre Receita Bruta, Retenções de Pagamentos Diversos; 3) Funcionamento - Envio
dos arquivos, Prazos, Funcionamento Operacional. 4) Cuidados no cumprimento da
Legislação - Principais cuidados na adequação a legislação; 5) DCTF Web - Conceito,
Acesso, Geração de Documentos de Recolhimento, Controle de Créditos, Transmissão,
Diversos
PROGRAMAÇÃO - Data: 29 de outubro de 2018 - Horário: das 8h30min às 18h.
Carga horária: 8 horas. Local do curso: SEBRAE Varginha.
INSCRIÇÕES E INVESTIMENTO - Local de inscrições: Sindicato dos Contabilistas de Varginha. (Rua Honduras, 11, Vila Pinto) -E-mail: sindcontvga@sindcontvga.org.br
(informe nome, empresa, telefone e e-mail).
Informações Telefone: (35) 3221-1131
Investimento Associados em dia: R$60,00
Investimento Funcionários de Associados: R$80,00
Investimento não Associados: R$130,00
As vagas são limitadas devido a espaço e local reservado. A confirmação da inscrição se
dará apenas com o pagamento.
REALIZAÇÃO - Sindicato dos Contabilistas de Varginha
APOIO - SEBRAE, IPECONT e Delegacia do CRC/MG em Varginha
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Ministério Público e Instituto Chico
Mendes assinam Termo de Compromisso
Brasília - O Ministério Público Federal (MPF) e o Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) firmaram acordo para definir as diretrizes de atuação dos órgãos na
regularização da área total do
Parque Nacional Serra da Canastra (PNSC). O Termo de Compromisso indica como serão abordadas as complexas questões que
permeiam a desapropriação de
terrenos de propriedade particular dentro da área ainda não regularizada do Parque. Aborda
ainda a manutenção das comunidades tradicionais que vivem na
Serra da Canastra e o equilíbrio
socioambiental do PNSC. O termo foi proposto pela Câmara de
Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural do MPF (4CCR), em
conjunto com a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades
Tradicionais (6CCR) e com a Procuradoria da República no Município de Passos (MG).
O TAC detalha como MPF e
ICMBio devem atuar no caso de
imóveis desapropriados, retificação de imóveis, proprietários de
imóveis não identificados como
membros de população tradicional e proprietários identificados
como membros de população tradicional (canastreiros).
Também aborda especificidades como a área da antiga mineração do quartzito, a revisão do
plano de manejo do PNSC, o direito de preferência para aquisição de terrenos e as situações em
caso de novas ocupações no parque. Os termos estão baseados na
Constituição Federal, na legislação ambiental e em acordos internacionais dos quais o Brasil é
signatário, além de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
No acordo, o ICMBio se compromete a elaborar um plano de

trabalho para consolidar o domínio da área não regularizada do
Parque. O documento deverá detalhar as áreas prioritárias para
aquisição, as desapropriações, a
estimativa de recursos necessários para o pagamento das indenizações, além de recursos já destinados, mas, ainda não disponíveis
para utilização. Já o Ministério
Público Federal vai acompanhar
esse processo, fiscalizar as ações
e garantir a participação dos agentes comunitários interessados na
regularização. O MPF se compromete a evitar demandas judiciais,
desde que o plano apresentado
pelo ICMBio observe prazo razoável para integral consolidação
dominial do Parque.
O Parque Nacional Serra da
Canastra foi criado em 1972 pelo
Decreto 70.355, que delimita 200
mil hectares na região sudoeste de
Minas Gerais para preservação,
devido à sua importância ecológica. No entanto, dessa área, apenas 71,5 mil hectares foram de
fato desapropriados.
Os 128,5 mil hectares ainda
não desapropriados são alvo disputa. As divergências giram em
torno da desapropriação, dos limites
do
parque,
do
remanejamento de pessoas, dos
direitos dos habitantes da região,
da fiscalização de atividades predatórias, entre outros aspectos.
O MPF aponta que o parque
deve ser implementado em sua
extensão original (200 mil hectares). Isso porque a Constituição
exige a edição de lei para reduzir
área de unidade de conservação.
No caso do PNSC, não há lei ou
decreto determinando de forma
expressa a redução da área do parque. Vale, portanto, a extensão
original estabelecida no decreto
de criação.
Comunidades tradicionais –

O acordo prevê que serão assinados termos de compromisso com
pessoas reconhecidas por perícia
judicial como membros de comunidade tradicional (canastreiros).
De longo prazo e renovável, esses compromissos levam em conta os interesses de conservação e
os de respeito aos modos de vida
das populações tradicionais. Os
documentos serão elaborados de
forma participativa com a comunidade.
O ICMBio revisará os autos
de infração lavrados contra membros de comunidade tradicional
residentes no PNSC, ainda que os
processos administrativos já tenham sido julgados em definitivo. Os interessados devem formalizar por escrito o pedido de revisão num prazo de até seis meses
a contar da assinatura do respectivo termo de compromisso. Para
ter direito à revisão, a pessoa deve
ter sido formalmente identificada
como membro de população tradicional, em perícia etnográfica.
Além disso, para os proprietários de imóveis que não tenham
sido identificados como canastreiros, está prevista a possibilidade de assinatura de acordo,
para definição de critérios sobre
as atividades permitidas, exigências, condicionantes e compensações ambientais para utilização
produtiva do imóvel até a efetiva
desapropriação.
Ocupações irregulares – Pelo
acordo, o ICMBio se compromete a adotar as ações necessárias
para reprimir e coibir novas ocupações na área do parque incompatíveis com as regras de preservação ambiental, através da
lavratura de autos de infração e
aplicação de sanções. A caracterização das novas ocupações será
definida a partir de critérios técnicos estabelecidos entre MPF e
ICMBio.
O ICMBio também se a fiscalizar periodicamente a extração
de quartzito na região, para combater a mineração ilegal. O MPF
vai acompanhar o trabalho.
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Veja como
como prevenir
prevenir acidentes
acidentes
Veja
elétricos com
com crianças
crianças
elétricos
Dados da Associação
Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) revelam que o número de mortes
causadas por acidentes elétricos envolvendo a faixa
etária de 0 a 15 anos aumentou quase 30% em 2017 em
comparação com o ano anterior. Os acidentes fatais saltaram de 72 para 93 no período.
Entre as crianças de até 5
anos, as principais causas
dos acidentes estão em casa,
onde se espera que elas estejam protegidas. Por isso, é
preciso ficar muito atento às

tomadas sem proteção, aos
fios desencapados, às extensões e às fugas de correntes
de aparelhos eletrodomésticos.
Segundo o engenheiro
eletricista Demetrio Aguiar,
da Cemig, todas essas causas são muito facilmente resolvidas. O especialista recomenda que o consumidor utilize os protetores de tomada
em toda a casa, e não sobrecarregue os benjamins.
“Além disso, é importante que o cliente instale um
dispositivo diferencial residual. Esse dispositivo já é
obrigatório pelas normal da

ABNT desde 1997. O equipamento protege pessoas e
animais contra o choque elétrico”, diz Demetrio Aguiar,
e explica que o dispositivo
detecta a fuga de corrente e
desliga o circuito imediatamente, evitando o choque.
Assim, mesmo que a criança coloque o dedo ou introduza algum material na tomada, ela estará protegida,
afirma.
Nas crianças maiores, de
5 a 15 anos, os acidentes
acontecem ao tentar retirar
pipas da rede elétrica, em
contatos com cercas elétricas
clandestinas, postes, grades

e varais energizados, carregador de celular, fios desencapados e cabos partidos na
rua.
Para evitar esses tipos de
acidente, Demetrio Aguiar
recomenda que as crianças
nunca tentem resgatar pipas
e não utilizem cerol e linha
chilena na confecção do
brinquedo. “É fundamental
que os consumidores contratem profissionais experientes
e habilitados para a instalação de equipamentos elétricos como a cerca elétrica”.
Demetrio Aguiar ressalta,
ainda, que os clientes precisam revisar as instalações
elétricas de suas residências
no mínimo a cada dez anos,
e não podem jamais fazer
gambiarras ou gatos.
Em caso de fios partidos
na rua, a Cemig orienta o cliente a ligar imediatamente
para a Cemig no 116 e isolar
o local.

Cuidados com
aparelhos e
brinquedos
eletrônicos
Recentemente, as crianças
têm procurado novos tipos de
entretenimento que podem
oferecer risco elétrico, como
os DVD e Blu-Ray players,
videogames, videokês, celulares e brinquedos com bateria
interna recarregável, alerta
Demetrio Aguiar.
“Existe uma variedade
muito grande de brinquedos e
equipamentos que despertam
o interesse das crianças, por
isso os cuidados devem começar já na hora da escolha do
presente, observando a faixa
etária indicada, a voltagem do
equipamento e outras questões ligadas à segurança”,
alerta o especialista.
Assim, o engenheiro orienta para os diversos pontos que
devem ser observados na hora

de comprar um brinquedo,
como o selo do Inmetro, evitando-se as imitações de baixa qualidade, acabamento
para evitar choques em geral
e manual de instruções com
informações detalhadas de
segurança.
Por fim, a Cemig reforça a
orientação para cuidados que
devem ser tomados no dia a
dia, quando o assunto é energia elétrica:
* Evitar o uso destes aparelhos
durante tempestades; desligá-los ao
sair de casa; não recarregar aparelhos em cima de camas e sofás, e
próximo a cortinas, toalhas de mesa
ou qualquer material combustível;
aparelhos que requerem o uso de
carregadores elétricos devem ser
manuseados pelos pais; verificar se
a tensão de entrada dos carregadores é compatível com a da instalação; em caso de defeito, não desmontar o aparelho - deve-se neste
caso procurar a assistência técnica; utilizar o carregador específico
de cada aparelho; evitar a ligação
de vários aparelhos na mesma tomada para não gerar sobrecorrente
e curto circuito; não ligar os aparelhos em locais sujeitos a alagamento, chuva e umidade (quintais e jardins, banheiros e pias).

Prefeitura de Varginha inaugura Unidade de
Saúde do bairro Novo Tempo

A Prefeitura de Varginha
inaugurou no dia 11 a Unidade de Saúde “Enfermeira Selma Maria Tobias”, localizada
no bairro Novo Tempo, que irá
atender aos moradores dos
bairros Novo Tempo, Carvalhos e Cruzeiro do Sul.
Orçada em R$ 750.000,00
a nova UBS conta com uma
equipe do Programa Saúda da
Família (PSF), composta por
uma enfermeira, uma técnica
de enfermagem, um médico de
família, uma agente de saúde,
uma profissional de limpeza e
uma recepcionista, e que terá
o apoio de um Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF), que inclui uma psicóloga, uma fonoaudióloga,
uma nutricionista e uma assistente social.
No local serão oferecidos
os seguintes serviços e atendimentos à população: atividades de promoção à saúde e
prevenção de doenças; acompanhamento das famílias e
pessoas em todos os ciclos de
vida, com consultas médicas
e de enfermagem; educação
em saúde com grupos específicos de usuários; pré-natal;
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de
bebês e crianças; coletas para
exame preventivo de câncer
de colo de útero; curativos;
retiradas de pontos; administração de medicamentos e
nebulização em sala própria e
testes rápidos, além do atendimento odontológico.
A UBS faz uma homenagem à enfermeira Selma Ma-

ria Tobias, falecida aos 48
anos, em janeiro de 2013, após
sua luta contra o câncer. Uma
forma de reconhecimento por
toda a extensão de sua carreira, pelo êxito na área profissional, competência, profissionalismo e carisma.
A solenidade contou com
s presenças do esposo da homenageada, José Cláudio
Gonçalves Pereira, e de suas
filhas Carol Tobias Gonçalves
Pereira e Gabriela Tobias
Gonçalves Pereira, além de
amigos e colegas de trabalho.
“Hoje para nós é um dia
especial, quando entregamos
mais uma Unidade Básica de
Saúde, desta vez para atender
a uma região tão populosa
como a dos bairros Carvalhos,
Cruzeiro do Sul e Novo Tempo”, disse o prefeito Antônio
Silva, lembrando que mesmo
diante a todas as dificuldades,
incluindo os atrasos de repasses por parte do Estado e
União, a Prefeitura tem conseguido sobreviver.
“Hoje entregamos esta unidade, mas já inauguramos nessa região um CRAS, um Centro de Educação Infantil e agora estamos concluindo as
obras de uma grande escola de
Educação Infantil”, declarou
o Prefeito, que, ao final saudou a família da homenageada, enfermeira Selma Tobias.
Saudando as autoridades
presentes, os servidores e em
especial os moradores da região, o vice-prefeito Verdi
Melo falou da alegria de compartilhar este momento feliz

VARGINHA
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com a comunidade que recebe um local que dará o atendimento merecido por todos.
“Enquanto grande parte
dos municípios estão parados,
nós caminhamos na contra
mão de direção, trabalhando
para melhorar a vida das pessoas. Nossa administração é
séria, aqui se paga fornecedor,
aqui se paga servidores, e aqui
se realiza obras”.
Mário Terra, secretário
Municipal de Saúde, agradeceu a equipe da Semus e da
UBS, “que não mediu esforços para entregar à comunidade um serviço de qualidade
como esta UBS. Falou da homenagem merecida à enfermeira Selma. “Todos que trabalham na saúde são merecedores de reconhecimento”.
Já o presidente da Câmara, vereador Leonardo Ciacci,
cumprimentou a Prefeitura

}

pela inauguração de mais uma
UBS que certamente fará a
diferença para os moradores
da região, “a 6ª UBS inaugurada este ano levando conforto e atenção a todos”.
Obras na Saúde
Com esta inauguração, são
seis o número de UBS inau-
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guradas este ano pela atual
Administração (Centenário,
Mont Serrat, Vila Mendes,
Bom Pastor, Imaculada e agora Novo tempo). Isso sem contar a reforma e ampliação do
Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, a reforma do
Centro de Oncologia, a construção de uma sede própria

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

Perguntas Culturais

?

?

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

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

Carta do Zé Agricultor para o Luiz da Cidade

************

Porque homens inteligentes
têm cachorro ao invés de esposa

1 - Quanto mais atrasado você chega, mais feliz seu cachorro fica quando
te vê.
2- Cachorro não liga se você chama ele pelo nome de outro cachorro.
3- Cachorro gosta que você deixe coisas espalhadas pelo chão.
4- A mãe do cachorro nunca te visita.
5- Cachorro aceita que você aumente a voz pra argumentar.
6- Você nunca precisa esperar por um cachorro; ele está pronto pra sair
24 horas por dia.
7- O cachorro vai deixar você colocar uma coleira nele sem te chamar de
pervertido.
8- Se o cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não faz
drama nem escândalo. Ele acha interessante
E por último, mas certamente não menos importante:
9- Se um cachorro vai embora, ele não leva a metade das suas coisas.
Para confirmar que tudo o que foi dito acima é verdade, faça o seguinte:
Tranque sua mulher e o seu cachorro no porta-malas do carro. Meia hora
depois abra o porta-malas e veja quem está feliz em te ver.
************
Prova em Colégio - Em uma prova do Colégio, um aluno responde à
questão: Faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba.
- “O vale do paraíba é de suma importância, pois, não podemos discriminar esses importantes cidadãos brasileiros. Já existe o vale-refeição, valetransporte e o vale-idoso, por que não existir também o vale do paraiba?
Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral, trabalham
em obras ou portarias de prédios e ganham pouco. Então, o dinheiro que
entra no meio do mês, que é o vale, é muito importante para ele equilibrar
sua economia familiar.”
***
Fogo no hospício - Um maluco telefona para o Corpo de Bombeiros
informando que está pegando fogo no hospício. Menos de dez minutos,
olha as viaturas chegando ao local. Os bombeiros saltam do carro e o
comandante pergunta: - Onde é o fogo?
E o louco: - Vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi.
***
Folha de pagamento - Um funcionário vai até o chefe do Departamento
Pessoal para reclamar que vieram 500 reais a menos no seu salário. O
chefe do Departamento fala em tom solene:
- Luiz, o mês passado nós lhe pagamos 500 reais a mais e você ficou
quietinho. Agora que a gente está lhe pagando 500 reais a menos para
compensar o erro, você vem e reclama?
- É que um erro eu deixo passar, mas, dois já é demais - diz.
***
Verdadeira sogra - Pedindo justiça ao Rei Salomão, duas mulheres apontam para um rapaz e o acusam de ter jurado se casar com suas respectivas
filhas. O Rei sentencia:
- Guardas, cortem este rapaz ao meio e dêem uma metade a cada donzela.
- Louvo vossa justiça, majestade, admite a primeira mãe, com um sorriso
feliz.
- Não majestade - desespera-se a segunda - não faça isso, prefiro que ele
seja entregue à moça que não é minha filha.
Salomão, sempre sábio, volta-se então para a primeira mãe e decide:
- Mulher, este jovem será o marido de sua filha. Você, que concordou em
vê-lo cortado ao meio, só pode ser a legitima e verdadeira sogra.
***
Padre moderno - A moça chega para o padre e pergunta:
- O que o senhor acha do sexo antes do casamento?
- Tudo bem, desde que não atrapalhe a cerimônia.
***
Valor do Conhecimento - O Quim, o Zé e o Joca, trabalhavam numa
obra. De repente, o Quim caiu do 15º andar e morreu. O Zé disse: - Um
de nós tem que avisar a mulher dele...
Ao que o Joca respondeu:
- Eu sou bastante bom nessas coisas, eu vou!
Passada uma hora, o Joca volta, com um engradado de cerveja.
O Zé pergunta:
- Onde arranjou isso?
- Foi a viúva do Quim que me deu.
- Como é? Você diz que o marido dela morreu e ela te dá uma caixa de
cerveja?
- Não foi bem assim. Quando ela abriu a porta, eu disse:
- Você deve ser a viúva do Quim.
Ela respondeu: - Não, eu não sou viúva!
E eu disse: - Quer apostar um engradado de cerveja comigo?
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Áries 21/3 a 20/4 - Agir no momento certo
Não tema idéias diferentes e nem espere
aplausos.
Touro 21/4 a 20/5 - Jamais abra mão de seu
valores. Tenha a rédea sempre nas suas
mãos.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Descuidos agravam
dificuldades. Organize-se. Mantenha-se
mais atento.
Câncer 21/6 a 21/7 - Cada coisa tem o
seu tempo para acontecer. Nada de salto. Pondere.
Leão 22/7 a 22/8 - Procure se envolver mais
com as pessoas de casa e com os amigos
de fora.
Virgem 23/8 a 22/9 - Você é a alegria de
tantos. Sorria, pois nasceu para fazer muitos sorrirem.
Libra 23/9 a 22/10 - Procurando ajuda longe, quando quem vai salvar você está tão
próximo.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Nada de pressa
nas escolhas, nem decisões precipitadas ou
sob pressão.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Renove na solução. Parar de correr pode ajudar. Evite desgaste.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Trabalha e faz
trabalhar. Reserve um tempo para os seus
sonhos.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure se envolver
em alguma atividade filantrópica. Leve os
seus junto.
Peixes 20/02 a 20/03 - Não tome o momento como parâmetro. Faça acontecer o futuro que almeja.

* Cuidado com a sobrancelha - Somente retire os pelos em um intervalo de 20 a 30 dias.
Use escovas infantis ou próprias para pentear
as sobrancelhas. Evite usar cera ou linha para
fazer a depilação dela. Como não existe um
padrão entre sobrancelhas e formatos de rosto,
é necessário que se analise caso a caso, sempre
se preocupando com a harmonia, sem nunca
perder a naturalidade.
* Melhore a saúde - Antes do banho, exercite
a panturrilha (levantar o corpo na ponta dos
pés). Primeiro rápido até esquentar as
panturrilhas e depois uma sequência de 10
movimentos lentos. Esse exercício bombeia o
sangue para o coração, melhora os batimentos
cardíacos e evita obstrução das veias. Nos primeiros 6 meses, se a pessoa estiver com excesso de peso, ela emagrece da cintura para baixo
e, nos 6 meses seguintes, da cintura para cima;
depois de 2 anos, não engorda mais e, além de
tudo, diminui o risco de uma cirurgia cardíaca.
Também melhora o problema de micro varizes.
* Os lábios - Os dias com temperaturas mais
baixas requerem algumas mudanças nos hábitos diários, principalmente quando se fala em
beleza e cuidados especiais com a pele. A pele
do rosto é uma das áreas mais atingidas com
as alterações climáticas, mas poucas pessoas
dão atenção aos lábios, parte do resto que precisa de hidratação constante no inverno. Os produtos à base de vaselina são a melhor opção na
proteção a baixas temperaturas.
* Malefícios do Refrigerante - Uma lata de
refrigerante possui em média 10 colheres de
chá de açúcar, 150 calorias, entre 30 e 55 mg
de cafeína, além de estar repleta de corantes
artificiais e sulfitos. Além disso, essa bebida é
extremamente ácida, sendo necessários 30 copos de água para neutralizar essa acidez, que
pode ser muito perigosa para os rins. Para completar, os ossos funcionam como uma reserva
de minerais, como o cálcio, que são despejados no sangue para ajudar a neutralizar a acidez causada pelo refrigerante, enfraquecendo
os ossos e podendo levar a doenças como
osteoporose, obesidade, cáries e doenças cardíacas.
* Os sucos mais importantes - Todas as frutas e hortaliças têm papéis importantes a desempenhar para manter a saúde boa, porém,
alguns mais do que outros. Suco de cenoura e
de aipo devem se tornar logo parte de sua dieta
diária. O suco de maçã é o único suco que pode
ser misturado com qualquer suco de hortaliça.
Folhas verdes, tais como espinafre, salsa, alface e brotos, são de importância vital. Sucos de
frutas cítricas é uma excelente fonte de vitamina C, muito necessária para o nosso corpo.
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Câmara de Varginha
reinaugura Galeria de Presidentes
A solenidade contou com
a presença do Presidente da
Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci, do Vice-prefeito,
Vérdi Lúcio Melo, do ex-prefeito e ex-presidente da Câmara, Eduardo Ottoni, do diretor
Superintendente da Fundação
Cultural de Varginha e também ex-presidente, Leandro
Rabêlo Acayaba de Rezende,
e dos vereadores Zacarias
Piva, Zilda Silva, Delegado
Celso Ávila, Dudu Ottoni,
Joãozinho Enfermeiro, amigos e familiares dos ex-presidentes.
A Galeria de Presidentes
da Câmara Municipal de
Varginha foi inaugurada em 2
de fevereiro de 2002 pelo então Presidente Carlos Ottoni
Honório Júnior, como forma
de homenagear aqueles que
presidiram o Legislativo Municipal, e que durante a atual
gestão passou por um trabalho de atualização e revitalização dos quadros, com o intuito de preservar e perpetuar
a história do Poder Legislativo.
Leandro Acayaba, durante
a solenidade, destacou momentos importantes da história do Município e da Câmara, ressaltando a relevância da
Galeria para a preservação da
memória da cidade. “Que essa
Galeria possa despertar a curiosidade nas pessoas, que
possamos preservar a nossa
história e que Varginha continue neste caminho de homens
empreendedores, de visão e
criatividade. Parabenizo a
Câmara Municipal por essa
iniciativa de preservar e divulgar a história da nossa cidade”, disse.
“Cada um que passou por
aqui, seja vereador ou presidente, colocou seu tijolo na
construção dessa cidade e vimos que através da força do
trabalho poderemos juntos fazer com que essa cidade seja
melhor para nós, para os nossos filhos e para as futuras
gerações”, pontuou o viceprefeito, Verdi Lúcio Melo.
Ainda durante a cerimônia
em comemoração aos 136
anos de emancipação politicoadministrativa de Varginha
aconteceu o lançamento do livro “História da Câmara” e
inaugurada uma exposição
com fotos históricas do prédio
no hall de entrada do Plenário.
Ao final da cerimônia foi
feita uma homenagem aos exPresidentes do Legislativo que
foi entregue pelo Presidente
da Câmara, Leonardo Ciacci
e demais autoridades presentes. “Essa é uma singela homenagem em reconhecimento ao trabalho de todas as pessoas que por aqui passaram e
contribuíram para que Varginha chegasse a ser o que é
hoje”, finalizou Ciacci.
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Vice-prefeito e secretários
Municipais são homenageados
pela Câmara de Vereadores
Na quinta-feira, 18, durante a reinauguração da Galeria
de ex-Presidentes da Câmara
Municipal de Varginha, o
vice-prefeito Vérdi Melo e os
secretários Municipais, de
Governo Carlos Honório Ottoni Júnior, de Administração
Sérgio Takeish e de Agricultura Marcos Paiva Foresti, e
o diretor Superintendente da
Fundação Cultural Leandro
Acayaba, foram homenageados pela Presidência daquela
Casa, sob o comando do vereador Leonardo Ciacci, que entregou uma foto e um livro
com a história da Câmara para
cada um.
Familiares dos ex-presidentes da Câmara, a começar
por Major Matheus Tavares,
também participaram da solenidade que ocorreu no Plenário da Câmara e contou com
as presenças dos vereadores
Leonardo Ciacci, Dudu Ottoni, Joãozinho Enfermeiro,
Zilda Silva, Zacarias Piva e
Delegado Celso, além do exprefeito Eduardo Ottoni.
“Ficamos emocionados e a
nostalgia tomou conta dos
nossos corações, ao relembrarmos nossa trajetória nesta Casa de Leis onde iniciei na
política exercendo três mandatos de vereador, sendo dois
como presidente. Hoje, fazendo parte da Galeria, revivi a
história de grandes nomes que
fizeram parte do desenvolvimento de Varginha. Parabéns
à Presidência da Câmara por
essa iniciativa que vem agregar valor ao Poder Legislativo.

Alunos de Varginha participarão
da Olimpíada de Matemática

No dia 30 de outubro os
alunos dos 4º e 5º anos da
Rede Municipal de Ensino de
Varginha participarão da
OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas) - Nível A/2018 uma realização do IMPA (Instituto de Matemática Pura e
Aplicada), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), do Ministério
da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações
(MCTIC) e do Ministério da
Educação (MEC), em
coparticipação com as Escolas federais, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação de todo o Brasil. A
OBMEP Nível A 2018 tem
por objetivo estimular e pro& Sul de Minas
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mover o estudo da Matemática no Brasil, contribuindo
para a melhoria da qualidade
da educação básica.
Neste ano, a Secretaria
Municipal de Educação de
Varginha contará com a parceria da ACIV (Associação
Comercial Industrial Agropecuária e Serviços de
Varginha) que patrocinará a
impressão do material de provas a serem aplicadas nas turmas dos 4º e 5º anos das escolas do Ensino Fundamental
de toda a Rede.
Além disso, a ACIV premiará o aluno que obtiver o
melhor resultado em Matemática neste ano, nas escolas
Municipais, como também o
professor que o acompanhou.

O prêmio será um notebook e
uma medalha para ambos.
Dessa forma a ACIV procura
incentivar o estudo da Matemática, descobrindo talentos
e promovendo a valorização
e divulgação do conhecimento matemático nas instituições
escolares da Rede Municipal
de Ensino.
A Secretaria Municipal de
Educação celebra mais uma
vez essa parceria junto à
ACIV, uma entre tantas já
acontecidas.
Nossas escolas e alunos
são os maiores beneficiados.
Recebam o nosso mais sincero agradecimento e continuem nessa caminhada rumo a
excelência da Educação em
nosso Município.
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Livro retrata imigração
italiana em Varginha
O historiador José Roberto
Sales lançou na terça-feira
(16/10), o livro “Imigração
Italiana em Varginha (MG) –
1887-1927”. O evento aconteceu no Museu Municipal, às
19h30, aberto ao público.
O livro, de 176 páginas,
apresenta aspectos econômicos, sociais e culturais da imi-

gração italiana no município
de Varginha, no período entre
1887 e 1927. Ela foi relacionada ao contexto amplo da
formação populacional brasileira caracterizada pela miscigenação e ao quadro político,
social e econômico da época,
principalmente, à Abolição da
Escravatura. “A interpretação
dos fatos busca a construir
uma narrativa interdisciplinar
e multifacetada que alia his-

tória, psiquiatria, psicanálise
e linguística”, destaca José
Roberto Sales.
Como se trata de um importante retrato da história
varginhense, o autor decidiu
disponibilizar gratuitamente
todo o conteúdo na página da
Fundação Cultural em
www.varginhacultural.com.br,
por meio do menu Patrimônio
Cultural > Coleção José
Roberto Sales.

Vice-prefeito presente
nos 90 anos da Mangels no Brasil
Na quarta-feira, 17, o
vice-prefeito Vérdi Melo
participou na sede da
Mangels, em Três Corações, das comemorações
dos 90 anos de implantação da fábrica no Brasil,
onde foi recebido pelo Diretor Geral Fábio Mazzini
e outros executivos.
Na oportunidade Vérdi
ressaltou a trajetória da
empresa no país, que sobreviveu às diversas crises
ao longo desses anos e
continua oferecendo tanto
para o mercado interno
quanto para o mercado externo produtos inovadores
e competitivos.
“Ademais, tanto aqui
em Três Corações, onde
está instalada há 43 anos,
como nas outras unidades
instaladas no Brasil, a
Mangels destaca-se pela
geração de emprego e renda, mas sobretudo primando sempre pela responsabilidade social”.
Vérdi ainda parabenizou os executivos, diretores, funcionários e demais
parceiros da Mangels.
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DETRAN-MG define datas para o início
do Monitoramento das aulas de
Legislação e de Práticas de Rua e Exames
Belo Horizonte:
12/11/2018 - filmagem dos exames de direção
10/12/2018 - filmagem das aulas de direção
Região Metropolitana de Belo Horizonte:
03/12/2018 - filmagem dos exames de direção
02/01/2019 - filmagem das aulas de direção

Conforme publicado, na quarta-feira (17/10/
18), o Detran-MG divulgou o novo cronograma
de implantação do sistema de monitoramento
dos exames e aulas práticas em todo o Estado
de Minas Gerais. Para que todos os CFCs possam estar mais por dentro do assunto, seguem
algumas informações do Sindicato das Auto
Escolas sobre o processo.
- O cronograma divulgado deverá ser precedido de uma publicação em Portaria como previsto na Portaria 1218/18.
- Já foi solicitado ao Detran-MG que a implantação não se inicie pelos exames ou aulas
práticas, e sim pela parte teórica, pois, não irá
gerar grandes intervenções e poderá promover
bons resultados.
- Foi solicitado também que antes de a possível implantação começar, deverá haver uma
reunião junto com as empresas que serão
credenciadas nos próximos dias (total de quatro até o momento) para discutir pontos que ainda não foram esclarecidos, como contratos, valores, suporte oferecido e o planejamento de
como ocorrerá a instalação e suas condições,
em especial nos CFCs do interior, pois, não
poderá existir a necessidade destes se deslocarem até à capital para isso.
- Segundo informações iniciais, toda a instalação será realizada em regime de comodato,
no qual as empresas irão ceder todos os equipamentos, bem como instalação, treinamento e
suporte aos CFCs. Os valores ainda não foram
divulgados, mas a cobrança pelo
monitoramento, tanto das aulas quanto dos exames, deve ser feita a um custo nas aulas práti-

Interior do Estado
02/01/2019
* filmagem dos exames de direção
04/02/2019
* filmagem das aulas de direção

cas e um outro valor fixo para o curso teórico, lembrando que as Auto Escolas têm liberdade de definir a cobrança pelo serviço, já que é das Auto
Escolas a responsabilidade pela gestão.
- Com relação às possíveis instalações nos veículos, estas acontecem
sem que ocorram furos ou adulteração nos componentes originais, não
comprometendo a garantia destes fato que precisa ser assegurado em
contrato. As câmeras são fixadas por
ventosas no vidro e em sala de aula é
uma câmera central, que tem a capacidade de realizar a contagem das
pessoas via reconhecimento facial.
- O sistema de monitoramento funciona tanto offline como online. Com
isso, o pleno funcionamento fica assegurado, mesmo sem acesso ao sistema no momento. Dessa forma, será
permitido que as constantes
inoperâncias do sistema não impeçam
a realização de aulas, já que ele atuará no lugar do atual sistema de coleta
biométrica.
- O sistema é "autofiscalizador".
As aulas que forem realizadas fora dos
parâmetros serão automaticamente invalidadas, sem que haja a necessidade de pessoas acompanharem. Fraudes irão gerar relatórios para o Órgão,
que deverá adotar as medidas cabíveis conforme o caso.

Entrevista à TV VARGINHA
sobre a campanha ‘Troca
Lacres por Cadeira de Rodas’.
Veja: YouTube
TV VARGINHA
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