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mineiros pautam
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Projetos de Trens Turísticos

Na agenda, a implan-
tação de linha ferroviária
ligando Belo Horizonte
ao Museu de Inhotim, em
Brumadinho;

C a t a g u a s e s - A l é m
Paraíba-Três Rios (Trem
Rio-Minas) ligando a Zona
da Mata mineira ao Estado
do Rio de Janeiro;

Lavras - Três Cora-
ções - Varginha (Expres-
so do Rei), na Região Sul,
foram tema de audiência
pública da Comissão Ex-
traordinária Pró-Ferrovi-
as Mineiras da Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais.

A reunião aconteceu
na quinta-feira (22/11), às
10 horas, no Plenarinho

II. O requerimento para
realização da audiência
foi do presidente da co-
missão, deputado João

Leite (PSDB), e dos de-
putados Celinho do Sint-
trocel (PCdoB) e Roberto
Andrade (PSB).

"A reunião serviu para
discutirmos, a partir de ar-
gumentos técnicos, eco-
nômicos e culturais, a

Lavras - Três Corações - Varginha
(Expresso do Rei), na Região Sul, foi
tema de audiência pública da
Comissão Extraordinária Pró-
Ferrovias Mineiras da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.

reativação e utilização de
trechos ferroviários com
fins turísticos", afirma o
deputado João Leite.

"Esse tipo de utiliza-
ção tem potencial para
contribuir com a preser-
vação da memória ferro-
viária e pode funcionar,
também, como mais uma
via de acesso à produção
cultural do Estado", res-
saltou João Leite.

O tema também faz
parte da agenda que a co-
missão pretende debater
com a equipe de transição
do Governo eleito, em ou-
tra audiência pública,
também já aprovada, para
discutir o desenvolvimen-
to do transporte ferroviá-
rio no Estado.

PÁG 3
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Cá p’ra nós
Cá p’a nós > Palocci

volta a acusar ex-presidente
Lula. Ex-ministro disse à
Polícia Federal que petista
montou esquema para cons-
trução de navios-sonda

Cá p’a nós > Em de-
lação premiada à Polícia Fe-
deral, o ex-ministro Antônio
Palocci relata suposta atua-
ção criminosa do ex-presi-
dente Lula para viabilizar o
projeto de nacionalizar a in-
dústria naval e arrecadar re-
cursos para “quatro ou cin-
co” campanhas do PT, a re-
boque da descoberta do pré-
sal.

Cá p’a nós > Juiz fe-
deral do Distrito Federal abre
ação penal contra Lula,
Dilma, Palocci, Mantega e
Vaccari.

Cá p’a nós > Segun-
do o Juiz, Lula e Dilma teri-
am determinado indevida-
mente a cinco ex-dirigentes
dos Fundos de Pensão do
Banco do Brasil (Previ), da
Caixa Econômica Federal
(Funcef) e da Petrobras
(Petros), indicados aos car-
gos pelo PT, que capitalizas-
sem o “projeto sondas”.

Cá p’a nós > A opera-
ção financeira, que resultou
na criação da Sete Brasil, em
2010, buscava viabilizar a
construção no Brasil dos na-
vios-sonda, embarcações
que perfuram poços de petró-
leo para a Petrobras explo-
rar o pré-sal.

Cá p’a nós > A Esta-
tal anunciara em 2008 que
precisaria de 40 equipamen-
tos – no mundo, existiam
menos de 100.

Cá p’a nós > “Dentro
desse investimento, tinha
todo ilícito possível”, afir-
mou o ex-ministro. As “or-
dens” de Lula eram cumpri-

das, diz o ex-ministro. Os
presidentes dos Fundos, se-
gundo ele, “eram cobrados a
investir sem analisar”.

Cá p’a nós > A Polí-
cia Federal levantou dados
que corroborariam a delação
ao indicar que prazos, estu-
dos técnicos detalhados e
apontamentos de riscos e
prejuízos foram ignorados.

Cá p’a nós > O dela-
tor afirma que “todos” sabi-
am que estavam “descum-
prindo os critérios internos”
dos Fundos “e também ge-
rando propinas ao PT.”

Cá p’a nós > Cinco
ex-dirigentes são citados:
Sérgio Rosa e Ricardo Flo-
res (Previ), Guilherme La-
cerda (Funcef) e Wagner Pi-
nheiro e Luís Carlos Affonso
(Petros).

Cá p’a nós > Palocci
cita “reuniões” de Lula com
os representantes dos Fun-
dos. A delação forneceu à
Polícia Federal pistas para
confirmação dos encontros,
alguns em “reuniões ofici-
ais” com atas.

Cá p’a nós > Palocci
afirmou ter alertado Lula so-
bre os riscos, por não serem
“atas de reuniões, mas sim
relatos de ilícitos”.

Cá p’a nós > O ex-mi-
nistro disse ter sido procu-
rado por ex-dirigentes dos
Fundos, que demonstraram
“preocupação”.

Cá p’a nós > “Eles
pediam para que eu ajudas-
se a tirar a pressão do Lula
e da Dilma para que eles
pudessem ter tempo de ava-
liar o projeto e fazer (os in-

vestimentos) de forma ade-
quada.”

Cá p’a nós > Segun-
do Palocci, “o presidente
Lula reagia muito mal”.
“Ele (Lula) falava ‘quem foi
eleito fui eu, ou eles cum-
prem o que eu quero que
façam ou eu troco os presi-
dentes’”.

Cá p’a nós > A Previ
afirmou, em nota, que o “in-
vestimento em FIP Sondas
foi realizado de acordo com
as normas regulatórias vi-
gentes e estava em conso-
nância com a política de in-
vestimentos” da fundação.

Cá p’a nós > A Petros
informou que “não teve
acesso à delação e não co-
menta investigações em an-
damento”.

Cá p’a nós > Em nota,
o advogado de Lula, Cristi-
ano Zanin, diz que Palocci
“mais uma vez mente, sem
apresentar prova” para “ob-
ter generosos benefícios”.

Cá p’a nós > Juiz fe-
deral do DF abre ação penal
contra Lula, Dilma, Palocci,
Mantega e Vaccari.

Cá p’a nós > Eles fo-
ram acusados pelo Ministé-
rio Público Federal de prati-
car 'uma miríade [quantida-
de grande e indeterminada]
de delitos' na administração
pública durante os governos.

Cá p’a nós > Os ex-
presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e Dilma Rousseff se
tornaram réus nesta sexta-
feira, após o juiz da 10ª vara
federal do Distrito Federal,
Vallisney Oliveira, aceitar
ação contra eles por suposta

organização criminosa.
Cá p’a nós > Também

estão na lista de oficialmen-
te investigados os ex-minis-
tros Antônio Palocci e Guido
Mantega, além do ex-tesou-
reiro do PT João Vaccari
Neto.

Cá p’a nós > Eles fo-
ram acusados pelo Ministé-
rio Público Federal de prati-
car “uma miríade [quantida-
de grande e indeterminada]
de delitos” na administração
pública durante os governos
de Lula e de Dilma Rousseff,
somando R$ 1,4 bilhão em
desvio de recursos dos cofres
públicos.

Cá p’a nós > O caso
começou a tramitar no Su-
premo Tribunal Federal
(STF) no ano passado, mas
foi remetido à primeira Ins-
tância após os acusados dei-
xarem os cargos e perderam
foro privilegiado.

Cá p’a nós > Em se-
tembro do ano passado, to-
dos foram acusados pelo en-
tão procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, de
praticar “uma miríade de de-
litos” na administração pú-
blica durante os governos
Lula e Dilma, somando R$
1,4 bilhão em prejuízo para
os cofres públicos, segundo
a denúncia.

Cá p’a nós > A sena-
dora Gleisi Hoffman (PT-
PR) e seu marido, o ex-mi-
nistro Paulo Bernardo, tam-
bém foram denunciados nes-
se processo, mas o caso de-
les permanecerá no STF, em
decorrência do foro privile-
giado da parlamentar.

Cá p’a nós > Caso
sejam condenados, podem
pegar de três a oito anos de
prisão.

O resultado das eleições de 2018 certamente trarão
modificações nos quadros das indicações políticas na
cidade. Ao longo do primeiro e segundo turnos das elei-
ções foram muitas intrigas políticas, fake news e muita
discórdia até entre amigos, familiares, que movimen-
taram não somente nossa cidade e Estado, mas,  todo o
Brasil.

Com toda essa revolucionária renovação no
Legislativo Federal e Estadual e com novos comandos
nos governos Federal e Estadual - a mudança de rumos
foi grande e certamente vai implicar em trocas de co-
mandos em Varginha.

As indicações para os cargos de comando em insti-
tuições públicas federais e estaduais em Varginha po-
derão não ser mais apenas por questões políticas. No
entanto, ocupantes de cargos federais e estaduais em
Varginha certamente já se mobilizam para buscar ‘pa-
drinhos’ para manter seus cargos.

 É certo que parlamentares com reduto eleitoral em
Varginha não lograram votos suficiente para se mante-
rem em tal condição, mas, parlamentares outros foram
votados aqui, e na região, e que são da “bancada da
bala ou evangélica”.

No âmbito estadual, lideranças do Partido Novo aqui
não eram notórias - na visão do novo Governador.

É certo que o governador
eleito Romeu Zema deverá
observar o quadro aqui defini-
do, e provavelmente não terá
pressa para escolher os ocu-
pantes de cargos por aqui.

Com critério, nomes serão
trocados, pois, já deixou cla-
ro, quer fazer um Governo di-
ferente, com eficiência tal qual
na iniciativa privada.

E mais, o Governador elei-
to sabe que todas as indicações
por aqui obedeceram a critéri-
os políticos e não técnicos.

Vamos aguardar o Novo
governo para vermos como fi-
cará o novo quadro político na
nossa Varginha.
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A estruturação e implan-
tação do código de Ética na
Câmara Municipal e o de-
coro parlamentar. Este foi o
enfoque da palestra profe-
rida pelo Assessor Técnico
Legislativo da Câmara Mu-
nicipal de Varginha, Louri-
val Donizeti de Oliveira, em
Brasília, durante o 9º En-
contro Nacional de Verea-
dores realizado nos dias 6,
7 e 8 de novembro.

O evento organizado
pela Masterlegis reuniu re-
presentantes de 16 Estados
e 24 Câmaras Municipais.

Em sua palestra, o As-
sessor Técnico falou sobre
o papel fiscalizador desem-
penhado pelos vereadores,
destacando que o exercício
do mandato parlamentar do
Vereador exige conduta dig-
na e compatível com os pre-
ceitos estabelecidos no Có-
digo de Ética da Câmara
Municipal.

Ao final da palestra Lou-
rival respondeu questões
apresentadas por Presiden-
tes de Câmaras, Vereadores,
Assessores e Advogados de
órgãos públicos que partici-
param do Encontro.

Assessor Técnico da Câmara de
Varginha ministra Palestra em

Encontro Nacional de Vereadores

“É um privilégio ter a
oportunidade de participar
de eventos dessa natureza e
levar um pouco da experi-
ência adquirida ao longo de
anos de trabalho e ao mes-
mo tempo buscar novas ex-
periências e conhecimentos
que podem ser utilizados no
dia a dia, aqui da Câmara de

Varginha”, destacou o As-
sessor.

Lourival Oliveira é gra-
duado em Direito, Adminis-
tração de Empresas, Mate-
mática e atua como Profes-
sor e Assessor Legislativo
de Câmaras Municipais
pela Masterlegis.

Está chegando o 1º Jantar de Confraterni-
zação dos Contabilistas de Varginha e Região.

“Será uma oportunidade de estarmos juntos aos
amigos, colegas de trabalho e familiares em um mo-
mento de descontração e confraternização. Venha sa-
borear conosco um delicioso jantar completo, com
entradas, refeição principal e sobremesa, com bebi-
das inclusas. Teremos também um DJ para animar a
festa”, convida o Presidente Janilton.

Várias empresas estarão confraternizando com seus
colaboradores nessa oportunidade. Gentileza avisar
ao Sindicato para que possamos reservar as mesas.

Data: 01/12/2018 (sábado) às 20h, no Lions Clube
de Varginha. Ingressos a R$80,00 no Sindicato dos
Contabilistas de Varginha – (35) 3221-1131.

(35) 2106-8100

Entrevista à TV VARGINHA
sobre a campanha Lacre do
Bem - Troca Lacres por
Cadeira de Rodas
Veja: YouTube
TV VARGINHA

CRC/MG  7500

Entidades lutam para implantar trens tu-
rísticos em Minas. Criação de linhas para
transporte de passageiros, no entanto, depen-
de da divisão de espaço com transporte de
cargas.

Um dos projetos debatidos é para implan-
tação de linha turística ligando o bairro
Belvedere, em Belo Horizonte, ao comple-
xo de Inhotim

Já existem formatados pelo menos três
projetos para implantação de circuitos tu-
rísticos de trens de passageiros no Estado,
mas, a viabilidade de criação dessas linhas
ainda está sendo discutida com as concessi-
onárias dos trechos e com a própria Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT).

O assunto foi debatido durante audiên-
cia da Comissão Extraordinária Pró-Ferro-
vias Mineiras da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), nesta quinta-feira
(22/11/18).

Ferrovias seriam importantes
para turismo mineiro

A considerar o que foi dito durante a reu-
nião, o principal entrave para o projeto dos
trens turísticos é convencer as concessioná-
rias de que é possível dividir as linhas - hoje
praticamente tomadas pelo transporte de car-
ga - com o transporte de passageiros.

Um dos projetos, desenvolvido pela
Oscip Apito em parceria com a ONG Cida-
des, é para implantação de linha ligando o
bairro Belvedere, em Belo Horizonte, ao
complexo de Inhotim, local muito visitado
por turistas do mundo todo.

De acordo com o presidente da Apito,
Sérgio Motta de Melo, seria uma linha de
51 quilômetros de extensão, que utilizaria
vagões abandonados do antigo trem de pas-
sageiros Vera Cruz, que ligava Minas ao Rio
de Janeiro. O trem começaria a operar pro-
gressivamente até atingir um total de 10 va-
gões de luxo, com capacidade para 780 pas-
sageiros.

Alta densidade de cargas dificultaria
transporte de passageiros

Diretor da MRS Logística disse que trans-
porte de passageiros não pode inviabilizar o
de cargas. Na opinião de Sérgio Motta de
Melo, trata-se de um projeto viável, que já
tem, inclusive, investidores dispostos a ban-
car. Mas o diretor de Relações Institucionais
da MRS Logística, empresa concessionária
do trecho, Luiz Gustavo Bambini de Assis,
diz que a implantação é extremamente com-
plexa, pois, se trata de um trecho de alta den-
sidade de carga, que escoa grande parte da
produção brasileira de minério.

Para defender sua posição, Luiz Gustavo
fez um histórico da atuação da empresa em
Minas, Rio e São Paulo, destacando o trans-
porte de mais de 170 milhões de toneladas
úteis de minério por dia.

Ele lembrou que no contrato de conces-
são da MRS há a previsão do transporte de
passageiros nessas ferrovias, "desde que não
inviabilize o transporte de cargas", confor-
me argumentou. Na opinião do diretor, quan-
do se trata de um trecho abandonado ou em
locais com menor densidade de cargas é mui-
to mais fácil.

Sérgio Motta de Mello questionou a den-
sidade de cargas mostrada pelo diretor da
MRS. Segundo ele, nesse trecho até Inhotim
há vários intervalos entre um trem de carga
e outro, quando, então, poderia circular o
trem de passageiros.

Passageiros
O presidente da Comissão Pró-Ferrovias

Mineiras, deputado João Leite (PSDB), disse
que entende a preocupação da concessioná-

Em junho, a Assembleia de Minas Gerais criou a Comissão Extraordinária Pró-
Ferrovias Mineiras para debater potencialidades e entraves deste tipo de transporte

no Estado. As matérias desta série contam um pouco da história que percorre os
trilhos mineiros, abordando questões como a renovação das concessões da malha,

o transporte de passageiros e a preservação do patrimônio histórico.

ria, mas, reafirmou que não vai abrir mão da
luta para recuperar o modal ferroviário em
Minas como opção para o transporte de passa-
geiros.

O deputado lembrou que, em dezembro,
será concluído o relatório final da comissão
extraordinária e que, em 2019, a Comissão de
Transportes da ALMG deve passar a cuidar dos
assuntos relacionados à questão ferroviária.
"Mas estaremos sempre vigilantes e podemos,
no futuro, retomar a comissão extraordinária,
se não houver avanços", disse João Leite.

Projetos também esbarram em
exigências da ANTT

ONG defende transporte de
passageiros por trem até Inhotim

Durante a audiência, também foram dis-
cutidos projetos para implantação do chama-
do Trem Rio Minas, na rota Cataguases -
Além Paraíba - Três Rios (na Zona da Mata);
e do Expresso do Rei, circuito turístico que
sairia de Lavras, passando por Três Corações
até Varginha (Sul de Minas), com vários tre-
chos controlados pela empresa VLI Logística.

O diretor de Relações Institucionais da
VLI, Flávio Henrique Rodrigues Pereira, des-
tacou que qualquer projeto para trens de pas-
sageiros deve ser autorizado pela ANTT.

No caso do trem que iria de Cataguases
(MG) a Três Rios (RJ), ele afirmou que já
foram empenhados vários itens como loco-
motivas e vagões e que outras demandas para
viabilizar o projeto serão estudadas.

Sobre o trem que partiria de Lavras o
diretor da VLI afirmou que a empresa tem
interesse em devolver o trecho para a
União

O diretor da ONG Trem, André Tenuta,
confirmou que a empresa tem colaborado
com os projetos. Mas, afirmou que a manu-
tenção das linhas deixa muito a desejar. Para
ele, o estado precário das linhas férreas cria
um impasse com a própria ANTT que passa-
ria a fazer exigências enormes para liberar o
transporte de passageiros.

"No trecho Cataguases - Três Rios, por
exemplo, a ANTT exige que sejam substitu-
ídos 90% de todos os dormentes dos 150 qui-
lômetros da linha", lamentou. Na sua opinião,
se fosse realmente necessária essa troca, a
linha já não deveria estar sendo usada para
transporte de cargas há muito tempo. De acor-
do com André, essa era a linha por onde a
VLI transportava bauxita até 2015.

O diretor da ONG Trem lembrou que as
empresas deveriam manter as linhas em con-
dições operacionais até que sejam devolvi-
das, mas, na prática, segundo ele, isso não
ocorre.

Mediador - O deputado João Leite des-
tacou que toda a questão envolvendo as con-
cessões ferroviárias está sendo acompanha-
da de perto pela Justiça, por vários órgãos.

O assessor da Procuradoria da Repúbli-
ca, Luiz Eduardo Pereira de Oliveira, disse
que o Ministério Público Federal é um me-
diador, que leva em consideração a posição
das empresas, mas, também a necessidade
da população. "Mas, ter hoje 2/3 da malha
ferroviária, no Brasil, abandonada, é um cri-
me", ponderou.

Requerimentos
Ao final da reunião, foram aprovados re-

querimentos com pedidos de informações e
providências às duas empresas, MRS
Logísitica e VLI, e a vários outros órgãos
envolvidos com a questão da implantação dos
trens de passageiros em Minas.
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No dia 20/11 chegou na cidade de
Varginha o novo cartão de ônibus Buse. O
cartão tem como objetivo substituir o anti-
go Autopass, já conhecido pelos usuários
de transporte coletivo e fornecido pela
empresa Autotrans. O nome Buse é a jun-
ção das palavras Bus e Use. Serão 5 tipos
de cartões, sendo os 4 mais usados os de
Estudante (para alunos de escolas e facul-
dades), o Cidadão (fornecido para pessoa
física), o Sênior (maiores de 65 anos) e o
Vale Transporte (fornecido para pessoas
jurídicas).

Os lançamentos já aconteceram, além
de Varginha, nas cidades de Itaúna e La-
vras, mas, breve, o Buse também estará dis-
ponível nas cidades de Ipatinga e Timó-
teo.

O Buse não é somente um cartão, ele
trará benefícios aos usuários. Alguns ser-
viços que serão lançados futuramente são
Buse.Delivery onde a pessoa solicitará o
cartão pelo site e receberá em casa,
Buse.Pay para recargas On-line feita no
site www.meubuse.com.br que substitui o
antigo www.meuautopass.com.br.

Lançamento do novo cartão de ônibus:
Buse - da Autotrans Varginha

O Buse substituirá todos o cartão Autopass em cinco cidades
mineiras onde o Grupo Empresarial Saritur atua.

O novo cartão também terá o Buse.Wi-
fi que funcionará em conjunto com o pro-
grama Ecobonuz. Lançamos ainda o
Buse.App, aplicativo que informará em
tempo real a localização dos ônibus, tam-
bém mostrará os horários e itinerários.

Ressaltamos que não será obrigatório
para o cliente realizar a troca do cartão - o
Autopass funcionará normalmente. Para
esclarecimentos, a equipe da Autorans está
na praça Getúlio Vargas, no centro de
Varginha, dos dias 20/11 a 24/11, a partir
de 10h.

Ecobonuz é o primeiro programa de
fidelidade a ter o transporte coletivo urba-
no como parceiro no Brasil. Com ele, os
participantes poderão ganhar recompensas
andando de ônibus e também fazendo com-
pras em estabelecimentos parceiros.

Conheça mais em www.ecobonuz.com/
sobre a Autotrans / Turilessa.

Autotrans é uma empresa responsável
pelo transporte coletivo de algumas cida-
des em Minas. Está em Varginha desde fe-
vereiro de 2007. Saiba mais em
www.autotransnet.com.br.

Hellen, 20 anos, nasceu
em Três Marias, Território
Central, e é estudante de jor-
nalismo. Daniel, 28 anos, de
Belo Horizonte, Território
Metropolitano, é empresá-
rio. Marcos, também de
Belo Horizonte, tem 29
anos e é gerente de
marketing.

O que essas três pessoas
têm em comum, além de se-
rem mineiras, é que todas
passaram por algum sufoco
por conta de dúvidas ou in-
formações desencontradas
sobre um dos principais do-
cumentos de identificação
civil do país: a carteira de
Identidade.

Segundo o assessor jurí-
dico do Instituto de Identi-
ficação da Polícia Civil,
Evando Assis, são muitas as
dúvidas sobre as exigênci-

Polícia Civil destaca mitos e verdades sobre a utilização da Carteira de Identidade
Documento, de identificação
Nacional, suscita diversas
dúvidas, como data de
validade, necessidade de
troca, alteração de nomes.
O que procede e o que não?

as do Registro Geral (RG),
ou carteira de Identidade,
como é conhecido o docu-
mento.

Uma delas, por exemplo,
diz respeito à sua validade.
“A carteira de Identidade
não tem uma validade pré-
definida. Entretanto, como
sua finalidade é identifica-
ção, ela deve permitir, por
meio das informações que
contém - como foto, assina-
tura, impressão digital e da-
dos biográficos, que se pos-
sa identificar o seu portador.
Se essa identificação é im-
possibilitada ou mesmo di-
ficultada, o documento já
não cumpre sua função. O
cidadão precisará pedir uma
segunda via”, explica Assis.

Foi o que aconteceu com
o Daniel Carvalho. Em ju-
lho, ele e a esposa embar-

cariam para a lua de mel em
Punta Cana, no Caribe. No
dia da viagem descobriu
que o Passaporte estava
vencido e teve que desistir
dos planos e perder o paco-
te já pago.

“Foi quando surgiu o
Plano B, de irmos para a Ar-
gentina, onde conseguiria
entrar só com o RG. Mas, aí
também descobri que o meu
RG não seria aceito, pois,
era muito antigo, de crian-
ça”, explica Daniel Carva-

lho.
“Foi uma sucessão de

problemas. Com a correria
de planejar casamento, ar-
rumar apartamento, não
atentei para a validade do
Passaporte. E tive que com-
prar o novo pacote para a
Argentina antes de resolver
a pendência documental,
pois, com as passagens em
mãos eu solicitei o RG jun-
to à Polícia Civil com ur-
gência”, conta o empresá-
rio.

No final, tudo deu certo:
o novo RG foi expedido e
Daniel e a esposa Anna
Mariana embarcaram, dois
dias depois do previsto, para
Buenos Aires.

De fato, o assessor da
Polícia Civil ressalta que o
RG é aceito para viagem a
alguns países do Mercosul,
conforme o “Acordo sobre
documentos de viagem e de
retorno dos Estados partes
do Mercosul e Estados As-
sociados”. Porém, caso a fo-
tografia ou dados pessoais
gerem dúvidas sobre a iden-
tidade do portador, a docu-
mentação poderá não ser
aceita.

O gerente de marketing
Marcos Lenine passou por
situação semelhante, po-
rém, já no exterior. Em
2016, ele foi barrado na
imigração do Uruguai por
portar uma carteira emitida
há 13 anos.

“Eu pesquisei bastante e
até então não tinha nenhu-
ma informação sobre proi-
bição de carteira antiga.
Chegando ao Uruguai foi
complicado. O fiscal ficou
um bom tempo no compu-
tador fazendo consultas,
com o meu RG em mãos, e
demorou mais que o usual
a autorizar minha entrada
no país”, relata.

A Polícia Civil destaca
que a carteira de Identidade
deve ser trocada todas as ve-
zes em que seu estado de
conservação dificulte o en-
tendimento das informa-
ções nela contidas, bem
como, também, com o pas-
sar do tempo e até mesmo
quando há mudança de vi-
sual do portador que possa
trazer incertezas quanto à
fotografia.

Assim, uma mudança
drástica no cabelo, altera-
ções de peso, entre outras si-
tuações podem implicar em
troca do RG.

Plastificação
A estudante Hellen

Cristina de Sousa passou
por constrangimento em
uma agência da Caixa Eco-
nômica Federal ao tentar
realizar um saque na boca

do caixa. O atendente não
aceitou o seu RG com a ale-
gação de que o documento
havia sido replastificado e
que, portanto, devia ser fal-
so.

Este é outro mito que
existe em relação à carteira
de Identidade. Em Minas
Gerais, o documento é en-
tregue já plastificado.

Mas, e se o plástico sol-
tar? O cidadão pode man-
dar plastificar de novo ou
precisa solicitar outra via?

O assessor jurídico do
Instituto de Identificação da
Polícia Civil, Evando Assis,
explica que o plástico é des-
tinado à conservação e pro-
teção da carteira e garante
que não há problema em
fazer nova plastificação, se
necessário.

“Não resultando em di-
ficuldade de visualização e
leitura das informações, não
há impedimento algum, e o
documento não pode ser re-
cusado com esta alegação”,
assegura.

No caso de Hellen, cujo
documento tinha apenas
três anos de emissão e esta-
va em perfeito estado, fo-
ram gastas 1h30min no ban-
co até que o problema fos-
se solucionado.

“Na verdade, eu nem ha-
via replastificado de novo o
meu RG, que estava novo e
da mesma forma que me foi
entregue. O atendente ale-
gava que o documento era
falso, sendo que abri a con-
ta em meu nome com o
mesmo RG. Por fim, o ge-
rente interviu e liberou o
saque”, explica. “Mas, fi-
quei muito nervosa com a
situação”, completa.

Mudança de dados
É importante ressaltar

que em casos de divórcio,
em que a pessoa volta a as-
sinar o nome de solteiro(a),
há necessidade de emissão
de novo documento de iden-
tidade, uma vez que houve
alteração em sua identifica-
ção.

Mas, o que muita gente
não sabe, é que os filhos
também têm que alterar o
nome do genitor(a) que vol-
tou a assinar como
solteiro(a) ou se casou e as-
sumiu outro nome, uma vez
que, se em algum momento
for pesquisada a filiação,
haverá divergência entre a
apresentada e a que consta
nos bancos de dados.

“Se algum dia a pessoa
precisar, por exemplo, de
um financiamento imobili-
ário, quando o banco cruzar
as informações, provavel-
mente vai dar divergência”,
exemplifica Evando Assis.

Serviço
Para solicitar uma nova

via, o cidadão deverá acessar
o site da Polícia Civil e fazer
o agendamento. Se possuir
RG de outro estado, a solici-
tação deve ser pela 1ª via em
Minas Gerais.

O agendamento é pessoal
e intransferível. Portanto, os

dados cadastrados devem ser
iguais aos da documentação
que será apresentada no mo-
mento do atendimento. No
caso de agendamento para
menor de 16 anos, o pai/mãe
ou representante legal deverá
realizar o agendamento, utili-
zando o CPF do responsável,
que também deverá
acompanhá-lo no dia
agendado.

A carteira de identidade
também pode ser retirada nos
postos Uai espalhados em
todo o estado. Para isso, além
de levar os documentos já ci-
tados, é preciso agendar o
atendimento e pagar uma guia
do DAE – Documento de Ar-
recadação Estadual - disponí-
vel no site da Secretaria de
Estado da
Fazenda(fazenda.mg.gov.br).

Basta clicar nas abas Cida-
dãos, depois Documentos de
Arrecadação e, por fim, Car-
teira de Identidade. A guia
pode ser paga nos bancos
credenciados, cuja relação
vem impressa no boleto.

Documentação necessá-
ria - Documentação em co-
mum para todos os casos:

* 2 Fotos 3x4 (recentes, de
frente, com fundo limpo, im-
pressas em papel fotográfico,
não podendo ser feitas com
qualquer espécie de cobertu-
ra de cabeça - lenço, chapéu,
boné - nem com óculos de sol,
por dificultarem ou encobri-
rem características físicas im-
prescindíveis para reconheci-
mento do portador.

Serão admissíveis as co-
berturas que compõem hábi-
tos religiosos que façam parte
do uso quotidiano do porta-
dor)

* Solteiro: Certidão de
nascimento (original ou cópia
autenticada em cartório)

* Casado: Certidão de ca-
samento (original ou cópia
autenticada em cartório)

* Divorciado: Certidão de
casamento com averbação do
divórcio (original ou cópia
autenticada em cartório)

* Adotado: Nova certidão
de registro civil e certidão de
inteiro teor para confirmação
de mudança de dados pesso-
ais.

* Reconhecido: Nova cer-
tidão de registro civil com
novos dados qualificados,
bem como certidão de inteiro
teor.

Menor de 16 anos: Será
acompanhado pelo pai, mãe
ou responsável legal, que deve
portar documento oficial com
foto que identifique o respon-
sável sem rasuras, avarias ou
violação do documento de
identificação apresentado.

No caso de representante
legal que não seja pai ou mãe,
deve-se apresentar o termo de
guarda do menor (original e
cópia)

Documentação opcional:
CPF ou Comprovante de Si-
tuação Cadastral no CPF, me-
diante apresentação do docu-
mento comprobatório do nú-
mero.

PIS/PASEP originais - o
número pode ser incluído na
Carteira de Identidade, medi-
ante solicitação.

Mais informações: Asses-
soria de Comunicação da Po-
lícia Civil – (31) 3915-7182
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O prefeito Antônio Sil-
va e o vice-prefeito Vérdi
Melo participaram no giná-
sio do VTC, na quinta-fei-
ra, 22, da Formatura do
PROERD – Programa Edu-
cacional de Resistência às
Drogas, uma realização da
Policia Militar, que reuniu
alunos formandos, autorida-
des, convidados e comuni-
dade local.

O programa formou
1.725 alunos do 5º ano de
30 escolas do Município
que concluíram o curso do
Proerd, desenvolvido du-
rante o ano de 2018. A ceri-
mônia contou ainda com a
presença do Cmt da 55ª Cia
PM, Cap Alexandre Milho-
mem Silva, representando o
Cmt do 24º BPM, Tenente
Coronel Hudson Abner Pin-
to, o embaixador do Proerd
Brasil – EUA, Samuel
Miranda Ferreira, e os ins-
trutores do Proerd, 3º Sgt
Watilas Daré e Cb Dalton
Dias Ferreira, além de au-
toridades civis e militares e
representantes das Escolas
de Varginha, onde foram
ministradas as aulas do
Proerd.

"Foi uma festa bonita,
como sempre, muito bem
organizada pela Polícia Mi-
litar, onde a alegria das cri-
anças contagiou a todos nós
que ali estávamos. Quere-
mos aqui cumprimentar
também a equipe de PMs
responsável pelo programa
e as diretoras das Escolas
participantes, desejando su-
cesso a todos", disse o pre-
feito Antonio Silva.

Também, o vice-prefei-
to Vérdi Melo elogiou a ini-
ciativa da Policia Militar de
conduzir o Proerd, indo até
às Escolas, colaborando
com a  formação de crian-
ças e adolescentes.

"Manter os nossos jo-
vens longe das drogas é uma
missão que deve ser abraça-
da por toda a sociedade.
Nossa administração, atra-
vés do CDCA, trabalha para
criar oportunidades que ti-
rem as crianças da ruas, os
afastem das más companhi-
as e que lhes garantam um
futuro melhor", ressaltou
Vérdi Lúcio Melo.

O programa, criado nos
EUA em 1983, obteve su-
cesso na cidade de Varginha
desde a sua implantação,
como também nos mais de
50 países conveniados ao
programa.

O Proerd visa em alcan-
çar os alunos dos 5º anos e
7º anos do ensino funda-
mental, mostrando-lhes os
efeitos das drogas e ensi-
nando-lhes as habilidades
necessárias e motivação
para manterem-se longe
desse mal.

Há ainda o Proerd para
pais, em que se busca refor-
çar a importância da amiza-
de e supervisão dos pais
para com os filhos.

Proerd - nossas crianças
longe das drogas e da vio-
lência!

Prefeito e vice de Varginha participam da formatura do PROERD

Programa forma 1725 crianças
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      Varginha + Saudável” encerra a
temporada 2018 no Parque Centenário

O Parque Centenário, um dos cartões
postais de Varginha, será palco de um even-
to para chamar a atenção da população
quanto à importância dos cuidados com a
saúde. Essa é a proposta que uniu a Prefei-
tura de Varginha, através da Semel e a Câ-
mara Municipal, juntamente com o grupo
HumanizaSUS do Hospital Bom Pastor.

Em reunião ficou definido que o ulti-
mo Varginha Mais Saudável, evento da Se-
cretaria Municipal de Esporte e Lazer -
SEMEL, será realizado com a mobilização
de prevenção de câncer de Mama (Outu-
bro Rosa) e do de Próstata (Novembro
Azul) como o apoio da Câmara.

Haverá uma extensa oferta de presta-
ção de serviços como aferição de pressão
arterial, glicemia, peso, altura, IMC, ori-
entação nutricional, limpeza de pele, mas-
sagem corporal e facial, atendimento da

saúde bucal, oficinas de desenho, pintura,
oficina de esmaltar, corte de cabelo e
maquiagem, apresentação da banda do
CDCA, música ao vivo e muito mais.

Os visitantes também poderão fazer au-
las de alongamento, ginástica e zumba,
além de uma maravilhosa caminhada pelo
Parque.

"Estamos definindo, inclusive, com a
vereadora Zilda, toda a programação, in-
cluindo orientações sobre a necessidade ter
a responsabilidade de prevenir focos de
água parada para evitar a dengue e, tam-
bém, as crianças terão atenção especial",
explica o professor da Semel, Flávio
Henrique Pontes.

Esse mega evento será neste dia 24, sá-
bado, no Parque Centenário. A abertura será
as 8h00 com a apresentação da Banda Ge-
ração CDCA. O encerramento será às
11h00. Caso o dia amanheça chuvoso o
evento será cancelado.

Na sexta-feira, dia 23,  das 12h30 às
18h00, na Unidade II do CDCA, na Rua
Londres, 401, Vila Barcelona, aconteceu a
8ª Edição da Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de
Varginha promovida pelo COMEDICA,
em parceria com o Centro de Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescente –
CDCA.

Tendo como palestrantes a senhora
Cleusimar Alves Cardoso Almeida e o so-
ciólogo professor Francisco Graça de
Moura, a Conferência promove um espa-
ço de amplo debate e discussão do atendi-
mento à criança e ao adolescente, propon-
do mudanças para a melhoria da política
de atendimento à essa faixa etária.

O tema central foi “Proteção Integral
Diversidade e Enfrentamento das Violên-
cias”. Os eixos para discussão foram a
Garantia dos Direitos e Políticas Públicas
Integradas e de Inclusão Social;  Preven-

Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente na sede da

Unidade II do CDCA na Vila Barcelona

ção e Enfrentamento da Violência Contra
Crianças e Adolescentes; Orçamento e Fi-
nanciamento das Políticas para Crianças e
Adolescentes;  Participação Comunicação
Social e Protagonismo das Crianças e Ado-
lescentes; Espaços de Gestão e Controle
Social das Políticas Públicas de Crianças e
Adolescentes.

Informações com Lívia Maseli de Melo,
pelo 3690-1430, das 7h30 às 13h00.
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Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos operacionais e
contar com um aliado na jornada de crescimento do seu negócio.
Assessoria de TI. Seu desafio é crescer de forma sustentável?
Gerenciamos a rede de computadores da sua empresa. Hospe-
dagem de Sites -Soluções completas para você focar no que inte-
ressa, o seu site. Planos a partir de R$ 150,00, Linux ou Windows.

Na terça-feira (27/11), às
19h30, o historiador José
Roberto Sales lança simul-
taneamente dois novos li-
vros no Museu Municipal.
O primeiro é o “Varginha
(MG) na República da Es-
pada: atas do Conselho de
Intendência (1890-1892) e
do Conselho Distrital
(1893-1894)”, editado pela
Fundação Cultural de
Varginha. O segundo é
“Uma Janela no Tempo:
monólogo de Oneyda
Alvarenga”, publicado pelo
próprio autor. Ambos retra-
tam e resgatam momentos
e personagens da história
varginhense. O evento é
aberto ao público.

Em “Varginha (MG) na
República da Espada”, o
historiador apresenta a
transcrição paleográfica in-
tegral com atualização orto-
gráfica das atas do Conse-
lho de Intendência e do
Conselho Distrital do mu-
nicípio de Varginha, assen-
tadas no livro “Actas do
Conselho de Intendencia
1890-1892” e “Livro das
Actas do Conselho Distrital
da Cidade da Varginha
1893-1894”.

O período corresponde
aos quatro primeiros anos
da Primeira República ou
República Velha, conceitu-

Historiador José Roberto Sales lança dois livros no Museu Municipal

ado pelos historiadores como República da Espada. O mo-
mento histórico é o da transição política entre a Monar-
quia e a República, marcado por convulsões sociais e re-
beliões militares.

Já em “Uma Janela no Tempo”, José Roberto apresen-
ta o texto teatral de metaficção historiográfica protago-
nizado pela musicista e etnomusicóloga varginhense
Oneyda Alvarenga. A obra inclui ainda a biografia de
Oneyda Alvarenga (1911-1984) e a Memória do teatro
varginhense (1987).

As obras já estão disponíveis na íntegra na página da
Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br, por
meio do menu Patrimônio Cultural > Publicações > Cole-
ção José Roberto Sales.

(35) 2106-8100

Entrevista à TV
VARGINHA sobre a
campanha Lacre do Bem
* Troca Lacres por
Cadeira de Rodas
Veja: YouTube
TV VARGINHA
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