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2019 - Ano de preparação para 2020 - Ano que tere-
mos eleições municipais - Prefeito e Vice, e Vereado-
res. Já observamos a movimentação das lideranças
políticas em nossa Varginha, e nas demais cidades
especialmente aqui do Sul de Minas.
Candidatos é que não faltarão, ainda mais agora com
a ‘onda’, ou melhor, ‘tsunami’ que ‘arrebentou’ em
2018 com os candidatos tidos e considerados da ‘ve-
lha política’.
Muitos certamente já estão e estarão a pensar, com as
barbas de molho, se candidatam ou não em 2020 -
seja a prefeito, vice ou vereador.
E muitos certamente já estão e estarão a pensar, esfre-
gando as mãos - eu sou ‘novo’ na política, entusias-
mados em se candidatarem.
Vamos aguardar o andar da carruagem e lá em outu-
bro de 2020 vermos o que os eleitores aprontarão com
os candidatos - os da ‘velha política’ e os ‘novos’.
E tem mais, além de seus nomes feitos com seus tra-
balhos, principalmente de cunho social, agora tem
mais instrumento para alavancar suas candidaturas: a

rede social de facebook,
whattsapp, instagram, e etc.
Mas, para esta eleição de
2020 os candidatos tem mes-
mo é gastar ‘sola de sapato’
e muita ‘saliva’, e outras
‘coisitas mais’.
Ai daquele, ‘da velha ou
nova política’ que se candi-
datar e não tiver um nome
admirado e respeitado na ci-
dade e zona rural... a não ser
que sua pessoa enquadre nos
tradicionais celebridades ‘fa-
mosos’ tal qual vez ou outra
vemos celebridades do meio
artístico, e outros ‘famosos
junto ao povo’, arriscando a
conquista do voto do eleitor.



VARGINHA  & Sul de Minas    }    23  FEVEREIRO  20192

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!

Cá pra nós, o Buiú do Ôni-
bus – PODEMOS - apresentou
Indicação solicitando ao Prefei-
to e ao Chefe do Departamento
Municipal de Transporte e Trân-
sito para que sejam realizadas
melhorias na Rua Francisco
Santos Silva, bairro Imperial.
Cá pra nós, também apre-
sentou este Requerimento ques-
tionando e solicitando ao Pre-
feito a seguinte informação: Por
qual motivo não foi construida
uma faixa elevada ou um que-
bra-molas na Avenida Cornélia
de Carvalho Dominguitto, no
bairro Carvalhos?

Cá pra nós, o Carlos Cos-
ta – PMDB - apresentou  Re-
querimento questionando e so-
licitando informações do Prefei-
to e do Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos so-
bre a área existente entre a rua
José Cardoso Gomes, conheci-
da como Rua 7 e a rua Dr. José
Delfraro, antiga Rua 6, no bair-
ro Novo Tempo: Por que não é
feita a limpeza daquela área? Há
previsão para sua realização?
Existe projeto para construção
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Para o Eleitor e
cidadão que

NÃO fiscaliza o
“seu Vereador”.

Para o Eleitor e
cidadão que

SIM fiscaliza o
“seu Vereador”

de uma praça no local? Se sim,
para quando? Se não, por quê?
Cá pra nós, também questio-
nou o Prefeito e o Secretário
Municipal de Obras e Serviços
Urbanos solicitando as seguin-
tes informações sobre a capina
pública: Por que a cidade toda
está com tanto mato? Quantos
funcionários a Prefeitura dispõe
para a realização de capina pú-
blica? Estão sendo usados os
produtos químicos, popular-
mente conhecidos como mata-
mato? Se não, quais produtos
estão sendo usados? A capina
química tem sido feita diaria-
mente? Existe planejamento
para sua aplicação, tendo em
vista todos os bairros estarem
enfrentando este problema? Se
sim, favor enviar comprovação.
Se não, por quê? Quando a Pre-
feitura efetivamente consegui-
rá manter a cidade limpa dos
matos que estão invadindo as
calçadas e ruas?

Cá pra nós, o Carlúcio
Mecânico - SD - apresentou
esta Indicação solicitando ao
Prefeito e ao Secretário Muni-
cipal de Habitação e Desenvol-
vimento Social a realização de
estudos junto ao Governo Fede-
ral através do Programa "Minha
Casa, Minha Vida" ou à Com-
panhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais – COHAB,
quanto à possibilidade de cons-
trução de mais casas populares

no Município ou doação de ter-
renos para pessoas que possu-
em renda mensal baixa.
Cá pra nós, também solicitou
ao Prefeito a limpeza, constru-
ção de muro e de calçada e, tam-
bém, a limpeza da quadra na
Rua José Resende dos Santos,
em frente ao imóvel de número
65, no bairro Sagrado Coração,
próximo à creche.

Cá pra nós, o Delegado
Celso - PSB -  fez esta Indica-
ção solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e ao Servi-
ço Municipal Funerário e de Or-
ganização de Luto para realiza-
ção de estudos de viabilidade
técnica, econômica, projetos e
tomada de providências neces-
sárias para a construção de um
novo, amplo e moderno Veló-
rio Municipal, em local próxi-
mo ao Cemitério Municipal.
Cá pra nós, solicitou ao Prefei-
to e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos a
edificação de escadas de viga
metálica e melhorias que confi-
ram acessibilidade ao segundo
piso do Terminal Rodoviário.

Cá pra nós, o Dr. Cláudio
Abreu - PTB - apresentou a se-
guinte Indicação em que solici-
ta ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos a ins-
talação de redutores de veloci-
dade na Rua Antônio Bregalda,
entre os imóveis de números
829 e 943, no bairro da Vargem.
Cá pra nós, também apresen-
tou Requerimento solicitando
ao Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal de Esporte e Lazer as se-
guintes informações sobre as
piscinas da Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer (Semel):
Por qual motivo elas não podem
ser usadas? Há data prevista
para a volta de seu funciona-
mento?

Cá pra nós, o Dudu Ottoni
- PTB - fez a seguinte Indica-
ção solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que sejam
realizados os serviços de refor-
ma e manutenção das instala-
ções da Praça de Esportes e Cul-
tura, do bairro Jardim Estrela.
Cá pra nós, ainda, solicitou ao
Prefeito, ao Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos e ao Secretário Municipal
de Governo para que providen-
ciem o prolongamento da Rua
São Lucas, do bairro Parque
Urupês, até a Avenida Rio São
Francisco, no bairro Imaculada

Conceição, com todas as
benfeitorias que se façam neces-
sárias.

Cá pra nós,  o Pastor
Fausto - PR - em uma sua Indi-
cação solicitou ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que seja re-
alizada operação tapa buracos
na Rua Antônio Murad Sobri-
nho, próximo ao número 210,
no bairro Eldorado.
Cá pra nós, também solicitou
ao Prefeito, ao Secretário Mu-
nicipal de Governo e ao Secre-
tário Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos que seja realiza-
da obra de melhoria na capta-
ção da rede coletora de águas
pluviais na Rua Francisco Gon-
çalves de Moraes, no bairro Vila
Moraes.

Cá pra nós, o Dr. Guedes
- PTB - apresentou Indicação
solicitando ao Prefeito, Antonio
Silva, e ao Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos, Luiz Roberto Pinto, para
que seja realizada a ampliação
da ponte localizada na Rua
Abrahão Cainelli, no bairro da
Vargem.
Cá pra nós, também apresen-
tou Requerimento solicitou ao
Prefeito e ao Secretário Muni-
cipal de Saúde Interino, Vérdi
Lúcio Melo, as seguintes infor-
mações: No último Concurso
Público da Prefeitura Municipal
quantas vagas foram disponi-
bilizadas para médicos pedia-
tras na Saúde Básica do Muni-
cípio? Qual foi o critério utili-
zado para determinar o número
de vagas dos referidos cargos?
Esse número de vagas é sufici-
ente para atender à demanda da
população?

Cá pra nós, o Joãozinho
Enfermeiro - PSC - fez a se-
guinte Indicação solicitando ao
Prefeito e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos que sejam realizadas as
seguintes melhorias na Avenida
dos Imigrantes e na Rua Antô-
nio Bregalda, no bairro da
Vargem: Capina em toda a ex-
tensão da Rua Antônio
Bregalda; colocação de cober-
tura em dois pontos de ônibus
localizados perto do Colégio
Master e do Residencial Imi-

grantes II, na Avenida dos Imi-
grantes; estudo de colocação de
um sistema de drenagem de
água urbana na Avenida dos
Imigrantes.
Cá pra nós, ainda, solicitou ao
Prefeito e ao Departamento Mu-
nicipal de Transporte e Trânsi-
to para que sejam realizadas
melhorias na sinalização hori-
zontal e vertical em toda a ex-
tensão do bairro Residencial
Portinari.

Cá pra nós, o Dr. Alencar
Faleiros - PSDB - fez um Re-
querimento questionando o Pre-
feito e o Secretário Municipal
de Saúde, através dos Setores de
Vigilância Epidemiológica e de
Zoonoses, as seguintes informa-
ções: O município de Varginha
já pratica a coleta de escorpiões
em cemitérios e esgotos, e em
residências onde as famílias re-
latam o aparecimento de mui-
tos desses animais? A popula-
ção é informada dessas medidas
por meios de comunicação,
como TV, rádios, jornais, pan-
fletos? A programação dos te-
levisores disponibilizados em
locais públicos oferecem esse
tipo de informação para a po-
pulação? Que medidas o Muni-
cípio adota no controle de es-
corpiões?

Cá pra nós, o Leonardo
Ciacci - PP - apresentou Indi-
cação solicitou ao Prefeito a am-
pliação do número de lixeiras
no centro e nas praças da cida-
de.
Cá pra nós, outra indicação, so-
licitando ao Prefeito asfalta-
mento na Avenida Benjamim
Elisei, próximo ao imóvel de
número 1055, no bairro Park
Rinaldo.
Cá pra nós, o Ciacci ainda
apresentou o Projeto de Lei Nº
01/2019 que declara de Utilida-
de Pública Municipal o 47º Gru-
po Escoteiros Raios do Sol – de
Varginha.

Cá pra nós, o Marquinho
da Cooperativa - PRB - apre-
sentou uma Indicação solicitan-
do ao Prefeito que seja estuda-
da a possibilidade e tomadas as
providências cabíveis para a
transferência do Albergue Mu-
nicipal para a Zona Rural do
Município.
Cá pra nós, também apresen-
tou Requerimento questionan-
do o Prefeito, o Secretário Mu-
nicipal do Meio Ambiente e a
Direção da empresa Companhia

Paulista de Força e Luz – CPFL-
Unidade PCH Boa Vista, situa-
da em Varginha, as seguintes in-
formações sobre a barragem do
Rio Verde: Por que o Plano
Emergencial de Prevenção e
Alerta contra acidentes ainda
não foi apresentado e colocado
em prática pela CPFL? Já exis-
te uma data para a apresenta-
ção?

Cá pra nós, o Zacarias
Piva - Podemos - apresentou In-
dicação solicitando à Mesa Di-
retora que seja realizada nesta
Egrégia Casa Legislativa uma
Audiência Pública para debater
sobre as mudanças e disposi-
ções gerais da coleta de lixo or-
gânico e coleta seletiva no Mu-
nicípio.
Cá pra nós, também solicitou
ao Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal do Meio Ambiente a im-
plantação do serviço de coleta
de lixo em toda extensão do
bairro Santa Luzia, em caráter
de urgência.

Cá pra nós,  Zilda Silva -
PSDB - fez uma Indicação soli-
citando ao Prefeito providênci-
as cabíveis, através do Secretá-
rio Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos, Luiz Roberto Pin-
to, para providenciar a retirada
dos entulhos e a limpeza do
nivelamento do passeio na re-
serva ambiental localizada na
Rua Ismael Onofre, no bairro
Jardim Mariana.
Cá pra nós, solicitou, ainda, ao
Prefeito providências cabíveis,
através do Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos
para que seja providenciada a
cobertura do ponto de ônibus lo-
calizado na Avenida dos Imi-
grantes, em frente ao número
2.240, proximidades do CEFET.

Cá pra nós, o Zué do Es-
porte – PODEMOS - apresen-
tou Indicação solicitando ao
Prefeito providências cabíveis,
através do Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
Luiz Roberto Pinto, para a rea-
lização de medidas de conten-
ção de velocidade e estudos
para instalação de faixa de pe-
destres elevada na altura do
imóvel número 300, da Aveni-
da Manoel Vida, nas proximi-
dades da empresa Santa
Terezinha, no bairro Imaculada
Conceição.
Cá pra nós, também solicitou
ao Prefeito e ao Departamento
Municipal de Transporte e Trân-
sito a remoção das placas proi-
bindo o estacionamento de veí-
culos, ou mudança do lado da
via, em que foi estabelecida esta
proibição, na Rua Francisco
Faraco, no bairro Parque
Ozanan.
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Aconteceu ontem, dia 22/02, sexta-feira, no Auditório
da E.M. Dr. Jacy de Figueiredo, a abertura oficial do Pro-
grama “Educação em Tempo Integral”, que surgiu para
criar soluções em educação/inclusão social, contribuindo
no enfrentamento dos desafios sociais de crianças e pré-
adolescentes, que apresentam dificuldades nas suas rela-
ções interpessoais e com o aprender.

O Programa pretende desenvolver as atividades dentro
de uma postura educacional e cultural de gestão eficaz,
focada no desenvolvimento integral do educando, procu-
rando combater os principais problemas do sistema pú-
blico de ensino: os baixos níveis de aprendizagem, a
repetência e a distorção idade/série.

O Programa chega com uma proposta socioambiental
ao articular os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da AGENDA 2030, ressaltando a importân-
cia da conscientização mundial em buscar e nortear esco-
lhas essenciais para melhoria das condições e da qualida-
de de vida das pessoas, as quais venham ao encontro das
necessidades do mundo atual.

Programação: DIA HORÁRIO LOCAL
22/02 9h - Salão do CAIC 1 - Cerimônia de Abertura/Apre-
sentação do Programa
25/02 13h às 17h - Salão do CAIC 1 - Oficina Agenda 2030:
Projeto Investigativo
26/02 13h às 17h Salão do CAIC 1 Psicomotricidade/For-
mação Cidadã
27/02 13h às 17h - Salão do CAIC 1 - Corpo, música e movi-
mento/Arte para sustentabilidade
28/02 13h às 17h -Salão do CAIC 1 - Planejamento
11/03 - Escolas - Início do Programa com os estudantes

Começou na sexta-feira a
abertura do Programa

“Educação em Tempo Integral”
na rede Municipal de Ensino

Representando a Prefei-
tura de Varginha, o vice-
prefeito Verdi Melo parti-
cipou na sexta-feira, 22,  no
Auditório da E.M. Dr. Jacy
de Figueiredo, CAIC I,
bairro Imaculada, da sole-
nidade de  abertura oficial
do Programa “Educação
em Tempo Integral”, que
tem como objetivo a ampli-
ação de tempos, espaços e
oportunidades educativas,
visando a superação das li-
mitações da Escola Tradi-
cional.

O  CAIC I hoje conta
com 890 alunos matricula-
dos; deste total, cerca de
300 aderiram à Educação
em Tempo Integral, uma
das propostas articuladas
com o Programa da Agen-
da 2030, em implantar uma
mudança de comportamen-
tos, atitudes e os 17 objeti-
vos de desenvolvimento
sustentável na escola, re-
pensando e modificando
hábitos de consumo que
são explorados na natureza
em beneficio próprios.

Além disso, vem ressal-
tar a importância da cons-
cientização mundial que
busca nortear escolhas es-
senciais para a melhoria das
condições e da qualidade
de vida das pessoas.

Emoção, foi a palavra
do Vice-prefeito ao se pro-
nunciar. “Hoje cumprimos
mais uma proposta do nos-
so programa de governo,
que é a Educação em Tem-
po Integral. Com isso, te-
mos a certeza de estarmos
colaborando com o desen-
volvimento de nossas cri-
anças, e de que, estando na
escola, sob os cuidados de
equipes preparadas, estarão
em segurança, longe das
drogas e das más compa-
nhias”, disse Vérdi que elo-
giou a equipe da Secretaria
de Educação, na pessoa da
secretária Rosana Carva-
lho, pela dedicação e
profissionalismo.

A Educação em tempo
Integral surgiu para criar
soluções em educação/in-
clusão social, contribuindo
no enfrentamento dos desa-
fios sociais de crianças e
pré-adolescentes, que apre-
sentam dificuldades nas

Vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo participa da
solenidade de abertura do Programa

“Educação em Tempo Integral” no CAIC I
suas relações interpessoais
e com o aprender.

O Programa pretende
desenvolver as atividades
dentro de uma postura edu-
cacional e cultural de ges-
tão eficaz, focada no desen-
volvimento integral do edu-
cando, procurando comba-
ter os principais problemas
do sistema público de ensi-
no: os baixos níveis de
aprendizagem, a repetência
e a distorção idade/série.

O Programa chega com
uma proposta socioambien-
tal ao articular os 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da
AGENDA 2030, ressaltan-
do a importância da cons-
cientização mundial em
buscar e nortear escolhas
essenciais para melhoria
das condições e da qualida-
de de vida das pessoas, as
quais venham ao encontro
das necessidades do mun-
do atual.

“O nosso tempo inte-
gral tem o viés de parceria,
não só financeira, mas, de
pensar que educação não é
responsabilidade apenas da
Administração, mas, de
toda a sociedade. Todos nós
somos educadores; então
quero agradecer aos nossos
parceiros que patrocinam
os projetos da Educação,
dando novas oportunidades
às crianças de saírem da
condição em que estão e
transformar suas vidas na
realidade da sociedade”,
disse a secretária de Edu-
cação, Rosana Carvalho.

A solenidade contou
com as presenças do vice-
prefeito Vérdi Melo, dos
secretários municipais de
Governo, Honorinho Otto-
ni, de Desenvolvimento
Econômico, Pedro Gaz-
zola, de Meio Ambiente,
Joadylson Barra e de Edu-
cação, Rosana Carvalho,
dos vereadores Dudu
Ottoni - presidente da Câ-
mara, Leonardo Ciacci e
Zué do Esporte, e do secre-
tário de Educação de Boa
Esperança, Pedro Coimbra.

Sob a regência do Mes-
tre Claudião, a Banda Ge-
ração CDCA encantou a to-
dos com uma belíssima
apresentação.



O Detran-MG definiu, na quarta-feira (13/02/19), novas re-
gras para os condutores que estejam em processo de mudança
ou adição de categoria. A partir de agora, o motorista terá blo-
queado todo tipo de serviço no Portal (Site Detran-MG), en-
quanto ele estiver no processo. Assim, acaba o problema se o
aluno renovar a CNH, pedir segunda via, definitiva ou altera-
ção de dados. Caso façam alguma solicitação no site, os con-
dutores serão informados que deverão procurar o Detran-MG,
a Ciretran ou o CFC (Centro de Formação de Condutores -
Auto Escola).

O CFC deverá saber que ao iniciar o processo de mudança
ou adição de categoria e precisar renovar a CNH, pedir segun-
da via, definitiva ou alteração de dados, o condutor terá três
opções.

1 - Solicita o serviço e perde tudo que fez, aproveitando
somente o exame médico. Neste caso, será obrigado a preen-

O Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de
Condutores de Minas Gerais (Siprocfc-MG), entidade que re-
presenta todos os Centros de Formação de Condutores
(autoescolas) de Minas Gerais, vem a publico esclarecer que,
a afirmação do presidente da República, Jair Messias
Bolsonaro, e do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, sobre o fim da obrigatoriedade das aulas nos simula-
dores de direção em todas as autoescolas do País, não se trata
de uma decisão que já começa a vigorar de imediato. Para que
isso ocorra será necessária a publicação de uma nova Resolu-
ção ou Deliberação do Contran, e somente após é que os CFCs
poderão mudar a forma de atendimento de seus alunos, já que
não se sabe quando e de que forma a norma será alterada

É importante destacar que todas as autoescolas apenas cum-
prem as normas estabelecidas. Nenhuma empresa tem permis-
são para adotar medidas sem que os Órgãos reguladores edi-
tem normas para tal.

Os novos candidatos e os já matriculados não serão prejudi-
cados, já que as autoescolas irão cumprir imediatamente as
normas impostas. Dessa forma, qualquer pessoa que se matri-

Aparelhos que detectam até
oito tipos de entorpecentes por
meio da análise da saliva já
estão em fase de testes. Se nos
últimos anos a fiscalização
nas ruas já tinha se intensifi-
cado com a Lei Seca, que
completou 10 anos em 2018,
os motoristas infratores deve-
rão ter mais um motivo para
se preocupar no atual gover-
no de Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal O
Globo, o chefe da Secretaria
Nacional de Políticas sobre
Drogas, Luiz Roberto
Beggiora, afirmou que, além
de autuar os condutores que
consumiram bebida alcoólica,
a fiscalização também fará
testes para detectar o uso de
drogas.

Além dos etilômetros, que
detectam o uso de álcool, já
popularizados nas blitzes de

Segundo o presidente Jair Bolsonaro, uso de simulador nas
autoescolas deixará de ser obrigatório e prazo de validade da
CNH será ampliado. A conta do presidente Jair Bolsonaro na
rede Twitter publicou no sábado, (09/02/19) nota dizendo que
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciará a am-
pliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
e o fim da obrigatoriedade de aulas com simuladores, exigidas
desde janeiro de 2017. Na postagem, o texto diz ainda que
"medidas que afetam os caminhoneiros serão extintas ou re-
vistas" e "revisões na questão do emplacamento".

O texto diz ainda que "o Contran (Conselho Nacional de
Trânsito) emite cerca de 100 resoluções/ano atrapalhando a
vida de quem transporta no Brasil".

Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro citou que iria au-
mentar de cinco para dez anos o prazo de validade da CNH,
que passará por um processo de substituição em 2022, quando
um novo modelo do documento, com chip, será adotado.

O Contran e o Departamento Nacional do Trânsito (Dena-
tran) eram vinculados ao Ministério das Cidades, que foi ex-
tinto e teve suas funções assumidas pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional. Entretanto, esses dois órgãos foram para
a pasta da Infraestrutura.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, também postada
pelo Presidente, o ministro Freitas afirmou conhecer piloto da
Força Aérea que não precisou passar por simulador para exer-
cer sua profissão. "Vão dizer que é importante... coisa nenhu-
ma. Isso é para vender hardware e software", diz a reportagem.

Uma reportagem da TV
Record, exibida no dia 23/01/
19, mostra que, após dois anos
do início da exigência do exa-
me toxicológico para as cate-
gorias C, D e E, diminuiu o
número de mortes e acidentes
graves no país, segundo dados
do Instituto de Tecnologia
para o Trânsito Seguro. Nes-
se período, cerca de 1 milhão
e 200 mil motoristas foram
retirados das estradas brasilei-
ras porque não passaram ou se
recusaram a fazer o teste.

Bolsonaro anuncia mudanças
na emissão e renovação da CNH

Governo Bolsonaro planeja submeter
Motorista a Teste do “DROGÔMETRO”

trânsito como bafômetros, a
ideia é implantar os
Drogômetros, capazes de
identificar se o motorista con-
dutor utilizou maconha, coca-
ína, ecstasy e outros entorpe-
centes.

Quatro aparelhos com
tecnologia estrangeira estão
sendo considerados em estu-
do, explicou.

Os aparelhos analisam uma
amostra de saliva para acusar
a presença de entorpecentes,
detectando o uso recente de
alguma substância ilícita. Esse
tipo de fiscalização já é feito
em países como Estados Uni-
dos, França e Itália.

Número de acidentes graves diminui
nas Rodovias após Exame Toxicológico

DETRAN-MG Altera regras para Condutores
em Processo de Adição ou Mudança de Categoria

cher um formulário autorizando a perda do processo em aber-
to;

2 - Não faz nada e continua o processo até se habilitar. Pode
usar a CNH digital ou o RG, se for o caso;

3 - Aproveita as aulas, mas, se elas forem certificadas (não
aproveita aula avulsa) conclui e pede pra certificar, se for o
caso. Em seguida, solicita o serviço. Neste caso, aproveitará o
exame médico para o novo serviço. Para todos os casos cita-
dos, inclusive segunda via, será usado o exame médico da adi-
ção ou mudança. Assim que a nova CNH estiver em mãos ele
retoma o processo e, para isso, realiza novo exame médico e
continua o processo normalmente.

Teremos uma regra uniforme e com trava no sistema, bem
como o formulário (que já se encontra no Siaex e será exigido
pela Ciretran), para garantir que o CFC não será responsável,
caso o aluno opte em abrir mão do processo.

Simulador de Direção: Siprocfc-MG se posiciona
sobre mudanças anunciadas pelo Governo Bolsonaro

cule terá a certeza de que será
atendida conforme as normas
previstas.

O Siprocfc finaliza desta-
cando que a formação é um

tema que precisa ser profundamente discutido por todos. Que
as autoridades possam ouvir a categoria. Os Centros de For-
mação de Condutores são, em sua maioria, microempresas que
buscam, dentro das exigências, cumprir integralmente todas
as normas.

Os CFCs precisam fazer parte da discussão sobre este as-
sunto, afinal cabe a nós a grande responsabilidade de formar e
educar todos os condutores do País.

Ainda segundo a reporta-
gem, o Governo estuda uma
alteração na legislação para
determinar níveis de dosagem
e penalidades aplicáveis, mas,
ainda não há prazos para a im-
plantação do Drogômetro.

No Código de Trânsito Bra-
sileiro atual, dirigir sob a in-
fluência de álcool ou de qual-
quer outra substância
psicoativa que determine de-
pendência é considerado in-
fração gravíssima, com multa
de R$ 2.934,70, sete pontos na
CNH, apreensão do veículo,
suspensão do direito de diri-
gir e até prisão.
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TV VARGINHA

O Desafio 15 Dias
Varginha Verão foi conclu-
ído com êxito. As provas são
os números recordes de par-
ticipantes e de gordura per-
dida - quase meia tonelada.

A proposta foi a seguin-
te: durante 15 dias os parti-
cipantes tiveram que adqui-
rir hábitos saudáveis de vida,
principalmente de alimenta-
ção e adoção de atividades
físicas. A Prefeitura ofereceu
e a população aceitou. Sete-
centas pessoas fizeram a ins-
crição, 450 passaram pela
avaliação inicial e 227 cum-
priram todas as tarefas, in-
clusive passaram pela avali-
ação final que resultou em
463cm de cintura eliminados
(4,63m); 298cm de quadril
eliminados (2,98m) e meia
tonelada de quilos perdidos.

A última aula foi no dia
11 com encerramento ao
som da Associação Cultural
Bateria Nota 10 da Vila
Mendes. No seguinte houve
a avaliação.

Computados os números,
na sexta-feira, dia 15, houve
a festa de confraternização e
premiação. O vencedor mas-
culino é Claudemir Ribei-
ro de Souza – tricampeão
consecutivo que saiu dos
121kg e agora está com
102kg; seguido por Ricardo
Sanches (105kg-95,4) e
Marcos Antônio Menezes
(81,9-72kg).

Já na categoria feminina,
Vanessa Aparecida de
Paula sagrou-se campeã, sa-
indo dos 72,3kg para os atu-
ais 63,7kg; em 2º lugar ficou
Gisele da Silva Rosa (153-
145kg) e Jéssica de Jesus
do Carmo (125-117kg)

A alegria estava estampa-
da no rosto dos participan-
tes, pois, o objetivo maior é
a melhoria da qualidade de
vida, o que ocorre com as
atividades físicas, a reeduca-
ção alimentar e novas ami-
zades.

“Concluído o primeiro
Desafio de 2019, agora o
foco deve ser mantido, ou
seja, todos devem ficar aten-
tos à alimentação saudável e

Os vencedores do Desafio
15 Dias Varginha Verão

à prática de atividades físi-
cas”, alerta o organizador do
projeto, professor da Secre-
taria Municipal de Esporte e
Lazer - SEMEL, Flávio
Henrique Pontes. Ele anun-
cia mais dois Desafios (maio
e setembro) e o último no fi-
nal do ano quando serão co-
nhecidos os grandes vence-
dores de 2019.

Essa interligação dos pro-
gramas visa fazer os partici-
pantes a manterem o foco e
não voltar a engordar após
cada edição ou deixar de fa-
zer as atividades físicas.

O vice-prefeito Vérdi
Melo participou da festa de
premiação, oportunidade em
que mais uma vez agradeceu
ao professor Flávio Pontes
pela dedicação e profissio-
nalismo, parabenizando-o
pelos projetos de sucesso
que mobilizam a população
com práticas saudáveis,
afastando do sedentarismo,
criando um novo modelo de
vida. “Iniciativas como esta,
que despertam nas pessoas o
gosto pelo esporte, por um
estilo de vida saudável, pro-
vocam transformações  com-
portamentais que refletem
desenvolvimento de nossa
cidade”, destacou Vérdi.

Na sequência, já começa
a organização do “Varginha
Mais Saudável” que é outra
atividade de sucesso da
SEMEL quando são ofereci-
das atrações para toda a fa-
mília como brinquedos inflá-
veis, aulas de ginástica, fun-
cional, musculação, zumba,
dança, aferição de pressão
arterial, glicemia, massa-
gem, pintura no rosto, design
de sobrancelhas e outros.

As caminhadas também
estão na agenda e com novi-
dades, sendo mantidas, in-
clusive as noturnas.

“População mais saudá-
vel, é mais feliz e isso repre-
senta menos pessoas nos
postos de saúde e menos
doenças”, aconselha Flávio.

Ele orienta os interessa-
dos em participar das ativi-
dades a procurar um médico
e fazer a avaliação física.

Os Jogos Escolares de
Minas Gerais já têm 70%
dos 853 municípios mi-
neiros inscritos. As ins-
crições vão até o dia 11
de março.
Para se inscrever, o re-

presentante municipal
deve acessar o site:
 jogosescolares.esportes.mg.gov.br.

O JEMG é o maior
programa esportivo-so-
cial do Governo de Mi-
nas Gerais. A execução
é de responsabilidade
da Federação de Espor-
tes Estudantis de Minas
Gerais – FEEMG.
Participam jovens de

12 a 17 anos das escolas
públicas e particulares
do Estado.
Em 2018, 835 municípi-

os participaram da mai-
or competição escolar de
Minas Gerais.
Modalidades
As modalidades dispo-

níveis no JEMG/2019
são: atletismo, atletismo
PCD, badminton, bas-
quete, bocha, ciclismo,
futsal, futebol de 5, fu-
tebol de 7 (masculino),
ginástica rítmica (femi-
nino), goalball, hande-
bol, judô, judô PCD, luta
olímpica, natação, nata-
ção PCD, peteca, tênis
de mesa, tênis de mesa
PCD, tênis em cadeira
de rodas, voleibol, vôlei
de praia, voleibol senta-
do e xadrez, nos naipes
masculino e feminino.
Os Jogos Escolares de

Minas Gerais – JEMG/
2019 indica os represen-
tantes do Estado para os
Jogos Escolares da Ju-
ventude e para as Para-
limpíadas Escolares.

Informações:
(31) 2512-7336 / (31)

99546-2287 -
jogosescolares.esportes.mg.gov.br

Jornalista Philippe
Hipólito -

imprensa@feemg.com.br

Curso e Livro
atualizados de acordo com

a Reforma Trabalhista
OBJETIVO: Orientar, atu-

alizar e capacitar os Profissi-
onais da área de Departamen-
to Pessoal, Contábil, Consul-
toria e demais profissionais
envolvidos.

PÚBLICO ALVO:  Conta-
bilistas, Empresários, Sindica-
listas, Estudantes e demais
profissionais interessados na
área.

PALESTRANTE / CON-
SULTOR / INSTRUTOR: Dr.
Elizeu Domingues Gomes:
Advogado Trabalhista, Instru-
tor de Cursos do CRCMG,
SENAC e de Empresas Priva-
das, atuou vários anos como
Consultor Trabalhista do gru-
po IOB e da Informare
Consultoria.

CONTÉUDO: 1) Carteira
de Trabalho; 2) Empregados
não registrados; 3) Exame mé-
dico admissional; 4) Periódi-
co; 5) Retorno ao trabalho; 6)
Mudança de função; 7) Exa-
me médico demissional; 8)
Jornada de trabalho em regi-
me parcial; 9) Horas extras;
10) Mulher grávida ou
lactante em local perigoso; 11)
Banco de horas; 12) Empre-
gados que não fazem jus às
horas extras; 13) Compensa-
ção de horas; 14) Banco de ho-
ras; 15) Alteração no contrato
de trabalho; 16) Contrato in-
termitente; 17) Contrato de
prazo determinado com cláu-
sula assecuratória de direito
recíproco; 18) Contrato indi-
vidual com remuneração supe-

CURSO DE ROTINAS
TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS
rior a duas vezes o limite má-
ximo; 19) Contrato em regi-
me parcial; 20) Contrato de
experiência (gravidez antes e
durante); 21) Teletrabalho;
22) Parcelas não consideradas
salários; 23) Contratos suces-
sivos; 24) Férias; 25)
Isonomia salarial no mesmo
estabelecimento; 26) Empre-
sas que utilizam serviços de
motociclista; 27) Adicional de
periculosidade para motoci-
clista; 28) Trabalho autôno-
mo; 29) Rescisão (prazo); 30)
Rescisão por acordo; 31) Res-
cisão por perda da habilitação;
32) Terceirização da ativida-
de fim e meio; 33) Empresa
prestadora de serviço cujos
sócios tenham sido emprega-
dos da contratante; 34) Resci-
são contratual com perda da
habilitação; 35) Prescrição
para trabalhador urbano e ru-
ral; 36) Retorno ao cargo de
confiança; 37) Desoneração e
reoneração da folha de paga-
mento.

 PROGRAMAÇÃO:
Data: 12 de março de 2019 -
Horário: 08h30 às 17h:30min
- Intervalo: 11h30 às 13h00 -
Local do curso: SEBRAE
Varginha

INSCRIÇÕES E INVES-
TIMENTO: Local de inscri-
ções: Sindicato dos Contabi-
listas de Varginha. E-mail:
sindcontvga@sindcontvga.org.br
(INFORME NOME, CPF, EM-
PRESA, TELEFONE E EMAIL)
* Telefone: (35) 3221-1131

AS VAGAS SÃO LIMITA-
DAS DEVIDO A ESPAÇO E
LOCAL RESERVADO.

INVESTIMENTO Asso-
ciados em dia: Primeiro ins-
crito Associado R$170,00
com o Livro e Mais um parti-
cipante a R$ 100,00 sem o
Livro (limitado a duas pesso-
as o uso de um livro).

Investimento Funcionários
de Associados em dia ou Es-
tudantes: Primeiro inscrito
R$190,00 com o Livro e Mais
um participante a R$ 100,00
sem o livro (limitado a duas
pessoas o uso de um livro).

Investimento não Associa-
dos: R$ 260,00 por participan-
te com o Livro e Mais um par-
ticipante a R$ 100,00 sem o
livro (limitado a duas pessoas
o uso de um livro).

VENDA DE LIVROS: O
livro Rotinas Trabalhistas e
Previdenciárias, edição 2019,
de autoria do palestrante
Elizeu Domingues Gomes,
estará disponível para venda
no valor de R$ 170,00

* Capa do Livro

REALIZAÇÃO: Sindicato
dos Contabilistas de Varginha

APOIO: SEBRAE, IPECONT
e Delegacia do CRC/MG em
Varginha

O Museu Municipal de
Varginha está promovendo
desta a terça-feira (19/02) a
exposição “Memórias do
Carnaval”. São mais de 40
jornais e fotografias inédi-
tas disponíveis na Sala Nico
Vidal, que mostram o car-
naval em Varginha entre a
década de 1890 e a de 1960.

“Vamos retratar o carna-
val antigo com jornais a par-
tir de 1894. Naquela época
já havia os ‘mascarados’
que saiam pelas ruas e até
assustavam as pessoas”, diz
Cláudio Martins, curador da
exposição e coordenador do
Centro de Documentação
Histórica, onde os arquivos
foram consultados.

O público poderá ver
ainda fotos de carros alegó-
ricos que começaram a sur-
gir na década de 1920 e do

Exposição “Memórias do Carnaval”
está no Museu Municipal

movimento nos bares e nos
clubes em que as pessoas se
reuniam para brincar o car-
naval. Existiam também os
corsos, que eram os carros
enfeitados. As famílias sai-
am neles pela Av. Rio Bran-
co jogando serpentina e lan-
ça-perfume nas pessoas.

“Nossa proposta com a
Sala Nico Vidal é trazer ao
público fotos e arquivos
inéditos da cidade, que res-

gatam um pouco da histó-
ria e da memória do nosso
povo”, explica Apoliano
Rios, diretor do Museu
Municipal.

De acordo com o Dire-
tor-superintendente da Fun-
dação Cultural, Lindon Lo-
pes, “com a exposição, a
Fundação Cultural cumpre
seu papel em promover a
história da cidade e propor-
ciona sempre novidades aos
visitantes no Museu Muni-
cipal”.

O horário de visitação é
das 7h00 às 11h00 e das
13h00 às 17h00, de segun-
da a sexta-feira. O Museu
Municipal fica localizado
na Praça Governador Bene-
dito Valadares, 141 – Cen-
tro. Mais informações pelo
(35) 3690-2716.
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MARÇO  2019
Salmos

HOMENAGEM  AO

?

?

Áries 21/3 a 20/4 - Somente abrindo espaço ao novo e o
coração ao próximo, oportunidades surgem. Salmo 1.
Touro 21/4 a 20/5 - Não há espaço para o velho que existia
em sua vida. Inove em tudo. Exceda no amor. Salmo 91.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Ouça, leia e divulgue os recados de
Deus. Purifique a alma, o coração e o ambiente. Salmo 112.
Câncer 21/6 a 21/7 - Alegria deve ser sua tarefa diária. Cara
amarrada só traz atraso e espanta amigos. Salmo 48.
Leão 22/7 a 22/8 - Sua vida era melhor quando não se pre-
ocupava tanto. Leia a lição dos lírios do campo. Salmo 28.
Virgem 23/8 a 22/9 - Muitos os questionamentos e mistérios
da vida. Não tente decifrá-los e sim, aceitá-los. Salmo 91.
Libra 23/9 a 22/10 - Tudo mudou desde que encontrou no
verdadeiro amor e boas amizades o sentido da vida. Salmo 103.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Tolerância e paciência devem
ser trabalhadas. Reze o Salmo 23 diariamente.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Ampliar amizades e contatos. A
saúde requer cuidados especiais. Reze o Salmo 28.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Sorria, não leve tudo a sério.
Doa felicidade e terá alegria. Reze o Salmo 80.
Aquário 21/01 a 19/2 - Faça exercício de relaxamento evi-
tando estresse. Os Salmos 90 e 91 ajudarão você.
Peixes 20/02 a 20/03 - Aprenda a se libertar do passado -
esquecendo fases difíceis.

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Tira-se antes de receber?
02 - Só anda se a gente bate nele?
03 - Maneira de um florista viver?
04 - Dá flor no galho e fruto na raiz?
05 - Fica cheio de dia e vazio à noite?
06 - Tem coroa e às vezes até três raizes?
07 - Como impedir que um gambá cheire mal?
08 - Casa com vinte moradores branquinhos?
09 - Foi verde, tornou-se preto, morreu vermelho?
10 - De boca para cima fica vazio, invertido fica cheio?
Perguntas Culturais
11 - Faça o plural de “pau-de-arara?
12 - Classificação do pronome “alguém”?
13 - Dinheiro que Yeltsin leva no bolso?
14 - Órgão onde situam-se as cordas vocais?
15 - Anotação léxica da palavra “cinquenta”?
16 - Comemoração do segundo domingo de agosto?
17 - Autor da música do Hino da Independência?
18 - Continente da Tailândia, Índia e Indonésia?
19 - Reta que corta o círculo passando pelo centro?
20 - Razão de não se crasear: “assistí a duas sessões”?

RESPOST  - 1 Fotografia; 2- Prego; 3- Num mar-de-rosas;
4- Amendoim; 5- Calçado; 6- Dente; 7- Apertando bem o
focinho dele; 8- Maço de cigarros; 9- Carvão; 10- Chapéu;
11- Paus-de-arara; 12- Pronome indefinido; 13- Rublo; 14-
Laringe; 15- Trema; 16- Dia dos Pais; 17- Dom Pedro I; 18-
Asiático; 19- Diâmetro; 20- Porque o “a” está diante de um
numeral cardinal referente ao substantivo.

?

?
* No chuveiro - Manuel está to-
mando banho e grita pra Maria:
- Ô Maria, me traz um shampoo.
E Maria lhe entrega o shampoo.
Logo em seguida, grita nova-
mente:
- Ô Maria, me traz outro
shampoo.
- Mas eu já te dei um agorinha
mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é
para cabelos secos e eu já mo-
lhei o meu.

* Beleza nos olhos - A profes-
sora pergunta ao Joãozinho:
- Quando eu digo “eu fui boni-
ta” é passado; quando eu digo
“eu sou bonita” é o quê?
Joãozinho  responde: com cer-
teza é mentira,  professora.

* Big Stroll disse...  Um casal
de velhinhos está deitado na
cama. A esposa não está satis-
feita com a distância que há
entre eles. Ela lembra:
- Quando éramos jovens, você
costumava segurar a minha
mão na cama.
   Ele hesita e, depois de um
breve momento, estica o bra-
ço e segura a mão dela.
Ela não se dá por satisfeita:
- Quando éramos jovens, você
costumava ficar bem pertinho
de mim.
   Uma hesitação mais prolon-
gada agora e, finalmente, res-
mungando um pouco, ele vira
o corpo com dificuldade e se
aconchega perto dela da me-
lhor maneira possível.

Ela ainda insatisfeita:
- Quando éramos jovens, você
costumava morder minha ore-
lha.
Ele dá um longo suspiro, joga
a coberta de lado e sai da
cama.
Ela se sente ofendida e grita:
- Onde você vai?
- Buscar a dentadura, véia
chata!

* O poder da propaganda!
Duas criancinhas de cinco
anos conversam no quarto.
O menino pergunta para a me-
nina:
- O que você vai pedir no Dia
da Criança?
- Eu vou pedir uma Barbie, e
você?
- Eu vou pedir um Tampax! -
responde o menino.
- Tampax? O que é isso?!
- Nem imagino... Mas na tele-
visão dizem que com Tampax
a gente pode ir à praia todos
os dias, andar de bicicleta, an-
dar a cavalo, dançar, ir ao clu-
be, correr, fazer um montão de
coisas legais, e o melhor...
SEM QUE NINGUÉM PER-
CEBA.
* Quer casar? Enquanto via-
javam de carro, o filho pergun-
ta pro pai:
- Papai, quanto custa casar?
- Não sei, filho, ainda estou
pagando por isso, respondeu
o coroa, desanimado.
* Na livraria - O senhor tem
algum livro bom para ler?
- Tenho “Os últimos dias de
Pompéia”.
- Negativo. Eu não gosto de
coisas tristes. Ela morreu de
quê?
- Eu acho que foi de erupção.

* Bêbado Esperto - Ao sair
do boteco, todo embriagado,
o bêbado andando na rua, toca

o interfone de uma casa e per-
gunta:
- Seu marido está aí?
- Está. Quem quer falar com
ele?
 -Deixa para lá, obrigado.
Chega em outra casa e toca o
interfone novamente:
- Seu marido está?
- Está no banho, quem quer fa-
lar....
- Obrigado. Pooode deiiixar.
Na outra casa:
- Oi, seu marido está aí?
- Não, mas já deve estar che-
gando.
O bêbado responde:
- Então, por favor, olha aqui
fora e veja se sou eu!...

* Tonto no Clube - O tonto
estava de porre na piscina de
um clube grã-fino quando, de
repente, chega o diretor soci-
al e o chama:
- Sinto muito, mas sou obri-
gado a pedir que o senhor se
retire da piscina.
- Essa não, porrrrrr que?
- Porque o senhor está urinan-
do na piscina.
- Eu?!!! Vai me dizer que sou
o único aqui neste Clube que
urina na piscina?
- De cima do trampolim, é.....
* Caminhão do Japonês - O
japonês resolveu pintar o
pára-choque do caminhão e
falou:
- Por favor, pinta “Deus me
guia”, nô?

O sujeito caprichou nas letras
e o Japonês foi embora con-
tente. Só que na primeira es-
quina deu a maior porrada no
poste.
Passados uns dois meses, vol-
tou lá com o caminhão todo
consertado:
- Vamos pintar uma frase bem
bonita no pára-choque, nô?
- Já sei, vamos pintar ”Deus
me guia”, diz o pintor.
- Nô, nô, agora muda, né? Pin-
ta “Japonês mesmo guia”....

* Piada de Advogado - No
dia da audiência, o acusado
faz uma proposta ao seu ad-
vogado:
- Vamos combinar o seguinte:
Se eu pegar 5 anos, lhe pago
mil reais, se eu pegar 3 anos
lhe pago dois mil reais, e se
eu pegar somente um ano lhe
dou cinco mil, topas?
- Combinado!
No dia seguinte, o advogado
vai visitar o seu cliente na pri-
são: - Eu lhe consegui um ano,
portanto, você me deve cinco
mil. E olhe que tivemos sorte,
pois, eles queriam absolvê-lo!

* Velhinha - A velhinha toda
encarquilhada ia pagando uma
promessa e subindo de joelhos
os 452 degraus da Igreja Nos-
sa Senhora da Penha. Quando
já cumprida mais da metade
da empreitada, perdeu o equi-
líbrio e despencou lá de cima.
Ao estatelar-se no chão, esta-
va morta.
Juntou a maior multidão pra
ver o que sobrara da velhinha,
e foi quando uma mulher ber-
rou para uma pessoa:
- E você que estava perto dela,
seu sem-vergonha, por que
não segurou a pobre da velhi-
nha?
- Eu não! Sei lá se ela tava pa-
gando promessa!

* De Paulista - O paulista faz
amizade com o porteiro do
Hotel em Varginha, e este lhe
pergunta:
- Quem é o irmão do meu tio,
que não é meu tio?
- O paulista pensa, pensa e diz
que não sabe.
E o porteiro diz:- É meu pai!
  De volta a São Paulo, o
paulista faz a mesma pergun-
ta ao amigo, que não soube
responder, e ele diz:
- É o pai do porteiro do Hotel
lá de Varginha!
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Cemig recomenda manter
os cuidados no uso do ar-con-
dicionado para economia de
energia. Apesar das altas tem-
peraturas em janeiro, aumen-
to da carga foi menor em Mi-
nas Gerais do que no resto do
país.

As altas temperaturas em
janeiro provocaram um cres-
cimento no uso de sistemas de
refrigeração, como sistemas
de ar condicionado e ventila-
dores, e também no consumo
de energia no país. Segundo a
Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE),
o aumento da demanda de car-
ga no mês passado foi recor-
de, com um crescimento de
6,5% frente a igual período do
ano passado, no Brasil.

O engenheiro de eficiên-
cia energética Thiago Douglas
Batista, da Cemig, ressalta que
é importante que os consumi-
dores mantenham os cuidados
no uso do ar-condicionado,
principalmente durante o ve-
rão. “A Cemig divulga o ano
inteiro as medidas mais impor-
tantes para não aumentar a
conta de luz e, nesta época do
ano, os grandes vilões são os
aparelhos de refrigeração”,
afirma.

Segundo ele, a primeira
medida é na hora de adquirir
os aparelhos que possuem o
selo Procel e a etiqueta do
Inmetro com a letra “A” – con-
siderados mais eficientes.
“Muitas vezes, pensamos em
adquirir aquele mais barato.
Contudo, o aparelho de ar con-
dicionado tem uma expectati-
va de vida útil longa. Dessa
forma, podemos economizar
no momento da compra, mas
pagar um preço mais alto na
conta de energia por dez ou
quinze anos”, afirma.

Outra dica importante
apontada pelo especialista da
Cemig é com relação aos am-
bientes. Enquanto, com os
ventiladores, o cômodo deve
ficar com as janelas abertas,
com o ar-condicionado, o lo-
cal e as cortinas – ou persia-
nas – devem ficar fechados.

“Em locais abertos, o apa-
relho de ar-condicionado vai
usar a sua máxima potência

para tentar igualar a tempera-
tura dos ambientes.  Assim,
ele vai consumir mais energia.
Além disso, as cortinas e per-
sianas devem estar fechadas
porque a entrada de luz faz
com que o local fique mais
quente. Esses simples proce-
dimentos podem resultar em
economia significativa na
conta de energia”, destaca o
engenheiro.

Retirada de aparelhos
menos eficientes do mercado

Em função do aumento da
utilização do aparelho de ar-
condicionado pelos brasilei-
ros, o Ministério de Minas e
Energia (MME) publicou por-
taria para retirar, de forma
escalonada, os equipamentos
com selos C e D do mercado
nacional. Essa legislação pre-
vê que, até 30 de junho de
2019, os fabricantes e impor-
tadores parem de importar os
equipamentos menos efici-
entes.

Até o final do ano, os fa-

bricantes não poderão mais
fabricar os equipamentos com
selos C e D. Por fim, depois
do dia 30 de junho de 2020,
os comerciantes não poderão
mais vender esse tipo de apa-
relho.

O especialista da Cemig
chama a atenção dos consumi-
dores que, “em função dessa
legislação, os comerciantes
devem fazer diversas promo-
ções para que esses aparelhos
não fiquem encalhados nas
lojas. Então, os clientes pre-
cisam ficar atentos para não
comprarem equipamentos me-
nos eficientes e que estejam
com preço vantajoso, mas que
fará com que eles paguem
mais na conta de energia du-
rante todo o período de vida
útil desses aparelhos”, alerta.

Sobrecarga de energia
Neste período do ano,

quando as temperaturas são
mais altas, é comum a instala-
ção de equipamentos para re-

frigeração do ar. A falta de
estrutura nas instalações elé-
tricas internas  pode represen-
tar risco de interrupções de
energia ou mesmo incêndio.
O número de incêndios no
Brasil causados por sobrecar-
gas elétricas saltou de 200, em
2013, para 451, em 2017, um
aumento de 125%, de acordo
com dados da Associação Bra-
sileira de Conscientização
para os Perigos da Eletricida-
de (Abracopel).

Nas últimas décadas,  hou-
ve um aumento muito grande
no número de equipamentos
ligados e, muitas vezes em
construções mais antigas, as
estruturas elétricas podem não
estar preparadas para suportar
essa nova demanda.  Queima
de fusíveis e desarme de
disjuntores são sinais de que
há algum problema nas insta-
lações elétricas.

De acordo com o  enge-
nheiro de segurança do traba-
lho Demetrio Aguiar, da
Cemig, é sempre importante
contratar profissionais quali-
ficados para executar qual-
quer serviço elétrico. “Sem o
conhecimento técnico, é co-
mum que, em casos de sobre-

carga, se troque apenas o
disjuntor ou a chave fusível, e
a fiação continue recebendo
energia além do previsto, uma
situação de altíssimo risco
para incêndio.” Demetrio
Aguiar alerta ainda que só um
profissional especializado é
capaz de elaborar um projeto
elétrico com o dimensio-
namento correto para que não
haja esse tipo de problema.

A sobrecarga também
pode ocorrer devido ao uso
inadequado das instalações
elétricas,  por exemplo, a uti-
lização de Ts, benjamins ou
extensões que podem triplicar
a corrente de energia em uma
única tomada da instalação.
As “gambiarras” e os “jeiti-
nhos” nas instalações elétricas
são totalmente desacon-
selháveis e perigosos.

O engenheiro da Cemig
lembra ainda que o ideal é que
toda a casa tenha um projeto
elétrico, o que facilita a ma-
nutenção e até a avaliação
para o acréscimo de novas car-
gas. Dependendo do aparelho
que o consumidor for adqui-
rir,  é preciso informar a
Cemig e solicitar uma altera-
ção de carga.
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O diretor Superinten-
dente da Fundação Cultural
de Varginha, Lindon Lopes,
reuniu-se na manhã da quar-
ta-feira (13/02), com o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, vereador Dudu Ottoni.

O objetivo da visita foi
estreitar a parceria entre os
órgãos em prol do desenvol-
vimento cultural da cidade.

A possibilidade de alte-
ração na Lei Municipal de
Incentivo à Cultura foi um
dos assuntos abordados na
reunião. Uma das reivindi-
cações de mudança na lei
por todos os empreendedo-
res culturais é a retirada da
contrapartida com recursos
próprios (artigo 18).

Diretor Superintendente da
Fundação Cultural reúne-se com
presidente da Câmara Municipal

Inclusive o assunto foi
muito debatido durante a
oficina de prestação de con-
tas realizada recentemente
no Museu Municipal.

Para Lindon Lopes, que
já foi empreendedor cultu-
ral durante 12 anos com o
Festival Nacional de Teatro,
“a contrapartida com recur-
sos próprios é um verdadei-
ro ‘pesadelo’.

Se a reivindicação vier
a ser concretizada, será um
‘sonho’ para os amantes que
trabalham com a cultura
varginhense”.

Outro pedido do diretor-
superintendente é que duas
áreas sejam incluídas na lei:
gastronomia e moda. Dudu
se comprometeu a debater

as mudanças com os verea-
dores e destacou que o pe-
dido será avaliado e, sendo
aprovado, vai facilitar a prá-
tica burocrática presente na
lei e a inscrição de novos
projetos.

Lindon Lopes desejou
êxito ao novo presidente da
Câmara que iniciou o man-
dando no início do ano e
colocou à disposição toda a
estrutura da Fundação Cul-
tural.

Também participaram
da reunião a produtora Cul-
tural e presidente do Con-
selho Munici´pal de Cultira,
Ana Luiza Romanielo, e a
chefe do Serviço de Comu-
nicação da Câmara, Mirella
Penha.

Alteração na Lei Municipal de Incentivo à Cultura

Ao todo foram 498kg eliminados no
#DESAFIO 15 DIAS VARGINHA VE-
RÃO oferecido gratuitamente pela Prefei-
tura de Varginha, por meio da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer – Semel.

O organizador, professor da Semel, Flá-
vio Henrique Pontes, anuncia que “é recor-
de absoluto e essa meia tonelada de peso
eliminada é quase o dobro da edição pas-
sada que – detalhe - foi de 21 dias”.

Os números comprovam o crescimento
do evento: 227 pessoas cumpriram todas
as tarefas e terminaram fazendo a avalia-
ção final; foram 463cm de cintura elimi-
nados (4,63m); 298cm de quadril elimina-
dos (2,98m). “Tudo isso que foi eliminado
significa mais saúde para a nossa popula-
ção, menos triglicérides alto, menos
colesterol alto, menos pressão alta e prin-
cipalmente menos filas nos postos de Saú-
de, já que uma população mais ativa e sau-

DESAFIO 15 DIAS VARGINHA VERÃO

O evento foi marcado por várias novidades
e meia tonelada de quilos eliminada

dável tem menos dores e menos doenças”,
avalia Flávio.

A conclusão é que 700 fizeram a inscri-
ção, 450 fizeram a avaliação inicial e 227
cumpriram todas as tarefas, inclusive, de
reeducação alimentar e atividades físicas.

“Muitas pessoas foram eliminadas por
não cumprir alguma das etapas, mas, isso
não quer dizer que abandonaram o Desa-
fio, ou seja, muitas continuaram indo às
aulas e às atividades e, por outro lado, muita
gente que não fez inscrição foi às aulas tam-
bém”, analisa o organizador.

O projeto conta com vários apoiadores
como é o caso do SEST/SENAT que en-
viou dezenas de brindes para serem sortea-
dos visando incentivar os participantes. O
agradecimento vai também para todos os
professores que contribuíram para o suces-
so absoluto.

Esse Desafio também foi marcado por
novidades como a participação da Associ-
ação Cultural Bateria Nota 10 da Vila Men-
des, crianças aprendendo sobre reeducação
alimentar e coreografias que vão ser suces-
so nesse Carnaval.

Os próximos ‘Desafios’ serão em maio
e setembro, e o último de 2019 será no fim
do ano, todos interligados para incentivar
as pessoas a realmente adotar novos hábi-
tos saudáveis.

A SEMEL já realizou cinco Desafios
(um de 21 dias, outro de 10 dias, e três de
15 dias).

E agora?
As atividades nas Academias de Rua

continuam normalmente e as turmas agora
passam para uma nova etapa no treinamen-
to. Até o Carnaval as aulas estão garanti-
das de segunda à sexta-feira, na Academia
de Rua da Vila Paiva,  a partir das 18h00,
com corrida, caminhada e funcional visan-
do ajudar a população a entrar em forma e
sair do sedentarismo.

Aos sábados as atividades são no início
da manhã.

Aula da professora Jacqueline

Muitor suor A caminho da Pedreira

O Centro de Atenção Psicossocial
Infantojuvenil - CAPSi, realizou o evento
“Grafite no Muro da Entidade”,  em parce-
ria  com a Associação “Eu Escolhi Amar
Varginha”, com apoio da Prefeitura de
Varginha, por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Coordenação Municipal de
Saúde Mental.

A arte foi realizada através da coorde-
nação do artista plástico Kaká Chazz e o
tema para a pintura foi escolhido pelos usu-
ários do serviço.

“Foi uma manhã de muita festa e ale-
gria! Estiveram presentes usuários e seus
familiares, voluntários, a equipe do CRAS
Jardim Estrela e houve o acompanhamento
e a cobertura jornalística do setor de comu-
nicação de Conselho Regional de Psicolo-
gia – CRP 4ª região”, disse a coordenadora
do CAPSi, Yara Aparecida Teixeira Dias.

Grafite no muro do CAPSi

Foi aprovado na reunião, na Câmara de
Varginha, o Projeto de Lei que aumenta o
valor do repasse da Lei Piva para o Municí-
pio. Até então, a Copasa era obrigada a re-
passar à Prefeitura de Varginha, mensalmen-
te, 3% da receita operacional líquida.

Agora, o valor subiu para 4% da receita
operacional líquida, o que representa um au-
mento de cerca de R$ 60 mil mês e que pode
chegar a R$ 720 mil ao ano. De 2017 até hoje
já foram repassados para o Fundo Municipal
de Saneamento Básico de Varginha o valor
de R$ 2.641.479,46.

Além disso, o projeto também comunica
que a Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais –
ARSAE – agora reconhece esse repasse das
empresas prestadoras aos Fundos Municipais
de Saneamento para todos aqueles municípi-
os que cumprirem alguns requisitos pré-esta-
belecidos. Uma iniciativa inaugurada em
Varginha e que agora tem alcance em todo o
estado de Minas Gerais.

A notícia foi comemorada por todos os
vereadores, principalmente pelo vereador
Zacarias Piva, autor de uma emenda que per-
mitiu a criação do Fundo Municipal de Sane-
amento Básico em 2017, conhecida como Lei
Piva. “Eu fico muito satisfeito de ver que uma
iniciativa minha, aprovada nesta Casa, con-
siga reverter em tantos benefícios para nossa
população.

Através da Lei Piva já conquistamos obras
de melhorias nas redes pluvial, de água e es-
goto de várias áreas de nossa cidade, como
na avenida Plínio Salgado, Parque Rinaldi,
Jardim Ribeiro e Vila Barcelona.

Agora com esse aumento de cerca de R$
60 mil reais mensais, esperamos que áreas
ainda necessitadas, como a avenida Otávio
Marques de Paiva, por exemplo, também se-
jam atingidas por esse benefício”, disse
Zacarias.

Repasse da Lei Piva aumenta e beneficia
outros municípios de Minas Gerais

REFERÊNCIA ESTADUAL
Desde quando a Lei Piva foi criada, o ve-

reador Zacarias Piva é convidado para expli-
car a vereadores de outras cidades como se cria
o Fundo Municipal de Saneamento Básico, que
permite que as concessionárias que prestam
serviço de água e esgoto possam devolver aos
municípios parte do valor que arrecadam e que
esse valor seja revertido em obras para melho-
rar a qualidade de vida da população.

“Já estive em municípios como Brasópolis,
Pouso Alegre, Lavras, Caxambu e outras cida-
des que tiveram interesse em implantar a mes-
ma lei. Na Associação dos Vereadores e Câ-
maras Municipais da Microrregião do Circui-
to das Águas – Avemag – entidade que sou Pre-
sidente, esse assunto é recorrente e muitos ve-
readores batalham para que suas cidades tam-
bém tenham esse benefício.

Nossa luta foi grande e trabalhamos tanto
que agora tivemos esse reconhecimento. É
muito gratificante ver que uma iniciativa nas-
cida em Varginha ganhou uma repercussão tão
grande e agora vai atingir outras cidades de
Minas Gerais.

Que as concessionárias possam devolver,
pelo menos um pouco para a população do
nosso Estado, do lucro que obtém nas cidades
onde atuam e que a qualidade da água e do
esgoto, bem como da estrutura do saneamento
básico em nosso Estado, possam ser referên-
cia positiva para o mundo todo”, diz o Piva.

O vencedor masculino é Claudemir Ri-
beiro de Souza – tricampeão consecutivo,
que saiu dos 121kg e agora está com 102kg;
seguido por Ricardo Sanches (105kg-95,4)
e Marcos Antônio Menezes (81,9-72kg).
Já na categoria feminina, Vanessa
Aparecida de Paula sagrou-se campeã sa-
indo dos 72,3kg para os atuais 63,7kg; em
2º lugar ficou Gisele da Silva Rosa (153-
145kg) e Jéssica de Jesus do Carmo (125-
117kg)

O vice-prefeito Vérdi Melo participou
da festa de premiação, oportunidade em
que mais uma vez agradeceu ao professor
Flávio Pontes pela dedicação e
profissionalismo, parabenizando-o pelos
projetos de sucesso que mobilizam a po-
pulação com práticas saudáveis, afastan-
do do sedentarismo, criando um novo mo-
delo de vida. “Iniciativas como esta, que
despertam nas pessoas o gosto pelo espor-
te, por um estilo de vida saudável, provo-
cam transformações comportamentais que
refletem desenvolvimento de nossa cida-
de”, destacou Vérdi.

Na sequência, já começa a organização
do “Varginha Mais Saudável” que é outra
atividade de sucesso da SEMEL quando
são oferecidas atrações para toda a família
como brinquedos infláveis, aulas de ginás-
tica, funcional, musculação, zumba, dan-
ça, aferição de pressão arterial, glicemia,
massagem, pintura no rosto, design de so-
brancelhas e outros.

Os vencedores do Desafio
15 Dias Varginha Verão



Atendendo a uma antiga reivindicação da
comunidade escolar do bairro Catanduvas, a
Prefeitura de Varginha - Secretaria Municipal
de Educação inaugurou na quarta-feira, 20, a
quadra coberta do Cemei Hortência Corina
Ferreira que atende a cerca de 230 crianças de
4 e 5 anos de idade.

Além da quadra coberta, também foi insta-
lado um Parque Infantil em área coberta e pin-
tura do espaço com desenhos educativos, para
melhor atender as crianças, visando dar mais
conforto para a realização das atividades edu-
cacionais externas.

Presente na solenidade, o prefeito Antônio
Silva agradeceu a equipe da secretaria de Edu-
cação e a seus colaboradores pela dedicação e
cuidado com as unidades escolares ao logo
destes últimos sete anos. “Graças a vocês con-
seguimos reformar 34 escolas. Construímos
uma escola modelo no bairro de Fátima e
estamos concluindo a obra de outra no bairro
Carvalhos. Esta Cemei, em especial, tenho
orgulho de  participar da inauguração, porque
em 1998 demos o start para que o local, até
então pertencente à rede Estadual de Ensino,
fosse aproveitado para estudo e capacitação
de professores da educação Infantil da rede
pública Municipal. No ano seguinte, a pedido
da comunidade, cinco salas de aula de turmas
de 6 anos começaram a funcionar como mo-
delo para treinamento de professoras novatas”,
contou o Prefeito, que ainda agradeceu de pú-
blico a parceria com o vice-prefeito Vérdi
Melo que, segundo ele, “tem se desdobrado
em outras Secretarias e compartilhado com ele
a administração de problemas e soluções para
o bem da comunidade”.

Retribuindo as palavras do Prefeito, o vice-
prefeito Vérdi Melo falou do respeito e admi-
ração que tem pelo legado do prefeito Antô-
nio Silva, e fez questão de destacar o trabalho
da equipe da Seduc (Secretaria de Educação),
responsável pelas obras  nas escolas e Cemeis,
sempre imprimindo uma marca em cada obra,
sempre atentos aos cuidados com os alunos e
equipes gestoras, sob os olhares cuidadosos
da Secretária Rosana Carvalho.

ESCOLA - A escola Hortência Corina
Ferreira foi criada em 1938, sendo pertencen-
te à rede estadual de ensino.  Em 1998, com a
desativação da Fundação Rotariana de
Varginha, o local foi aproveitado para estudo
e capacitação de professores da educação in-
fantil da rede pública Municipal. No ano se-
guinte, a pedido da comunidade, cinco salas
de aula de turmas de 6 anos começaram a fun-
cionar como modelo para treinamento de pro-
fessoras novatas.

O setor de Educação Infantil continuou fun-
cionando na escola, que passou a se chamar
Escola Municipal de Educação Infantil
“Hortência Corina Ferreira”, em 11 de feve-
reiro de 1999. A escola passou por obras de
ampliação e reforma em setembro de 2016 e,
atualmente, atende cerca de 230 alunos com
idades entre 4 e 5 anos.

PARTICIPAÇÕES - A solenidade contou
com as presenças dos secretários municipais
de Governo, Carlos Honório Ottoni Júnior; de
Turismo, Barry Charles; de Agricultura, Mar-
cos Foresti, de Educação, Rosana Aparecida
Carvalho, e dos vereadores Dudu Ottoni, pre-
sidente da Câmara e Leonardo Ciacci.

DUDU OTTONI - Ao fazer uso da pala-
vra, o presidente da Câmara parabenizou to-
dos os envolvidos nessa importante obra que
trará inúmeros benefícios para toda a comuni-
dade escolar. “É muito importante investirmos
em educação e proporcionar um ambiente ade-
quado e agradável para que nossas crianças
possam crescer felizes e saudáveis é uma ati-
tude louvável da administração pública. A
Câmara de Varginha é parceira da Prefeitura
em iniciativas como esta”, disse Dudu Ottoni.

Prefeitura de Varginha inaugura
Quadra Coberta do Cemei
Hortência Corina Ferreira
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A audiência pública so-
bre a coleta de resíduos or-
gânicos e recicláveis, pro-
movida pela Câmara Muni-
cipal de Varginha, reuniu
dezenas de pessoas no Ple-
nário da Casa, na noite de
ontem (21).

Estiveram presentes os
coletores de recicláveis, co-
merciantes, representantes
de instituições, da socieda-
de civil, representantes da
Copasa, da secretaria muni-
cipal do Meio Ambiente, o
secretário municipal de Go-
verno, Carlos Honório
Ottoni Júnior, o presidente
da Câmara, vereador Dudu
Ottoni, o vereador proposi-
tor da audiência, Zacarias
Piva e os vereadores, Buiú
do Ônibus, Carlúcio Mecâ-

Audiência Pública sobre coleta de Resíduos Orgânicos e
Recicláveis busca melhorias para o Serviço em Varginha

nico, Joãozinho Enfermei-
ro, Leonardo Ciacci e
Marquinho da Cooperativa.

Durante duas horas fo-
ram feitas reclamações so-
bre as mudanças nos dias e
na forma da coleta e as au-
toridades presentes fizeram
suas considerações e expli-
cações sobre o que ocorre e
o que pode ser mudado.

“A audiência foi provei-
tosa. O secretário municipal
de Governo se comprome-
teu a levar as reclamações e
sugestões ao Prefeito e ao
Secretário de Meio Ambi-
ente para ver o que podemos
mudar. Se tem algo que não
está dando certo, é preciso
ser revisto e nesta audiên-
cia pudemos perceber que a
população tem boas suges-

tões que não são muito di-
fíceis de serem colocadas
em prática”, disse o presi-
dente da Câmara, vereador
Dudu Ottoni.

O vereador propositor
da audiência, Zacarias Piva
agradeceu o pedido do co-
merciante Adriano, que foi
quem o motivou a realizar
essa ação. “Foi por causa do
Adriano, que é proprietário
de uma padaria, que hoje
estamos aqui discutindo a
questão do lixo e tantas ou-
tras questões que vieram à
tona e muitos de nós talvez
nem soubéssemos se não ti-
véssemos realizado essa
audiência pública.

Fiquei muito satisfeito
com o resultado produzido
na noite de hoje e espero
que a Prefeitura esteja aten-
ta aos anseios da população,
demonstrados aqui, e pos-
samos melhorar a prestação
do serviço em Varginha”,
enfatizou Zacarias Piva.

Uma nova data será
marcada, possivelmente no
mês de junho, para voltar a
discutir o assunto e analisar
se houve avanços e melho-
rias na coleta em Varginha.
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