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Festejos de Momo promovidos pela Prefeitura
de Varginha atenderam os Foliões

O Carnaval antecipado de
Varginha reuniu na Concha
Acústica, no sábado, dia 23,
cerca de 14 mil pessoas  en-
tre crianças, jovens e adultos,
para quem a diversão foi ga-
rantida.

A festa começou 16h,  com
banho de espuma para as cri-
anças. Logo em seguida, a
chegada dos Blocos Viúvas
Virgens, com homens traves-
tidos de mulheres e mulheres
travestidas de homens, como
manda a tradição, Acampada,
Serrinha e Bateria Nota 10
que agitaram a galera com
muito samba no pé.

Atração do Banho da
Dorotéia, o cantor Tuca Fer-
nandes, um dos nomes mais
celebrados da música baiana,
subiu no palco às 19h, e fez a
alegria da galera cantando su-
cessos que marcaram a época.

“Foi uma festa muito boni-
ta onde a alegria contagiou a
todos, num clima de paz. Uma
festa marcada pela presença
da família varginhense na Pra-
ça, e isso nos deixou extrema-
mente felizes. Porque era exa-
tamente este o nosso objetivo,
proporcionar uma grande fes-
ta para a população da cidade
e seus visitantes”, declarou o

A Administração prefeito
Antonio Silva mais uma vez pro-
porcionou aos foliões e à popu-
lação e visitantes, marchinhas,
frevos e sambas que embalaram
mais de 3 mil pessoas na noite
da quinta-feira (28/02) no 3º
Grito de Carnaval do Projeto 5ª
da Boa Música.

“A alegria dos foliões foi
contagiante! Vi muitas pessoas
com enfeites ou fantasiadas, o
que trouxe bastante descontra-
ção ao evento. Parabéns a todos
os envolvidos por fazer uma fes-
ta tão bonita, organizada e segu-
ra!”, destacou vice-prefeito
Vérdi Lúcio Melo.

A Estação Ferroviária foi
enfeitada e durante o evento con-
fetes e serpentinas foram lança-
dos nas pessoas. A folia come-
çou às 19h com o professor da
Secretaria Municipal de Espor-
te e Lazer, Flávio Pontes, que re-
aliza sucessos como o
#Desafio15Dias e o Varginha +
Saudável, além das Caminhadas.

A aula aqueceu os partici-
pantes com atividades físicas
sob ritmos carnavalescos. Logo
em seguida, a irreverência do
Bloco Viúvas Virgens, o mais
tradicional de Varginha com 40
anos de história, sacudiu o pú-
blico com diversos instrumentos
musicais e a marca do bloco que
são homens vestidos de mulher
e mulheres vestidas de homem.

O grupo Sambalanço, com-
posto por nove integrantes,
relembrou os tradicionais carna-
vais com músicas que trouxeram
muita alegria e descontração.

O 3º Grito de Carnaval foi
organizado pela Prefeitura de
Varginha, por meio da Fundação
Cultural. As fotos e os vídeos
podem ser acessados em fb.com/
5adaboamusica.

Banho da Dorotéia confirma sucesso de público - Estima-se que cerca de 14 mil pessoas passaram pela Concha Acústica

secretário de Turismo, Barry
Charles.

Quem também passou pela
Concha Acústica foi o vice-
prefeito Vérdi Melo, que foi
conferir de perto a tradicional
festa do Banho da Dorotéia e
gostou muito do que viu.

“Queremos agradecer ao
secretário Barry Charles e a
toda sua equipe por esta gran-
de festa que atraiu um públi-
co recorde, pela organização
e iniciativa de resgatar o tra-
dicional Banho da Dorotéia,  e
os blocos carnavalescos que
fazem parte da nossa história.
Quero agradecer também a
imprensa que nos prestigiou
marcando presença na Concha
Acústica”, disse Verdi.
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Murcha
Cá pra nós, para uns - críticos, o trânsito em Varginha está
muito a desejar. Para outros - analistas, o trânsito está a con-
tento.
Cá pra nós, o trânsito em Varginha adquiriu um
mapeamento e uma sinalização que vem a contento, não só dos
habitantes da cidade, mas, sobretudo para quem visita a cida-
de.
Cá pra nós, pontos importantes foram sinalizados, como o
shopping, parques, zoológico, aeroporto, rodoviária, etc.
Cá pra nós, a boa sinalização no entorno da cidade facili-
tou, inclusive, para quem não é de Varginha.
Cá pra nós, quanto a entrada - para quem vem da ro-
dovia Fernão Dias-BR-381-Três Corações está muito bem pela
Av. Princesa do Sul para rumar ao centro da cidade.
Cá pra nós, também para quem quer rumar pelo bairro
Rezende e seguir pela região do Sion, Melão, Batalhão da Po-
lícia Militar e bairro Centenário...
Cá pra nós, ou até mesmo seguir pela Av. do Contorno e
tomar a entrada da cidade - entrada vindo de Três Pontas - pela
Av. Almirante Barroso rumo ao centro.
Cá pra nós, e ainda tem uma terceira opção que é tomar e
subir a Av. Dr. Módena, seguir a sinalização indicando Centro,
passar em frente a Faculdade de Direito e ir reto até a Rua
Santa Cruz, tomando rumo ao centro da cidade.
Cá pra nós, a entrada para quem vem de Três Pontas, nem
se fala de tão fácil é o acesso ao centro de Varginha.
Cá pra nós, quanto a saída - do centro, para quem vai
para São Paulo e Belo Horizonte ou Elói Mendes-Alfenas, to-
mar rumo à Rodoviária até a Av. do Contorno, ou até mesmo a
Av. Dr. Módena, nada deixa a desejar.
Cá pra nós, agora, se o motorista é daqueles que “compra-
ram” a CNH e não é atento à sinalização, a entrada e a entrada
da Varginha são das mais complicadas, levam o motorista a
adentrar pelos bairros que, mesmo assim, possuem vias prepa-
radas e sinalizadas para o fluxo.

Cá pra nós, Dr. Alencar Faleiros apresentou em reunião da
Câmara de Varginha a sugestão para que imóveis públicos
Municipais, sobretudo aqueles na área central da cidade, que
não estejam sendo utilizados, possam ser destinados à cons-
trução de moradias populares ou áreas de lazer para a popula-
ção menos favorecida.
Cá pra nós, seria a revitalização da moradia no centro da
cidade, tal qual se está fazendo com as ruas e avenidas centrais
para beneficiar o comércio.
Cá pra nós, a sugestão do Dr. Faleiros é boa, mas, precisa
de muito estudo e mais ainda “vontade política”.
Cá pra nós, falando em sugestão, o presidente da Câmara,
Dudu Ottoni - Eduardo Ottoni Junior apresentou projeto, e foi
aprovado pelos seus pares, e que diz respeito a criação de hor-
tas comunitárias na cidade.
Cá pra nós, esta ação e outras como viveiro de mudas a
serem doadas foram implementadas por prefeito de cidades
vizinhas.
Cá pra nós, porém, foram iniciativas que não lograram
sucesso.
Cá pra nós, mas, também, com a facilidade para se adqui-
rir hortaliças - para quem tem dinheiro é só ir no sacolão e -
para quem não tem, não tem? Tem sim, o Bolsa Família.
Cá pra nós, de modo que, ter o trabalho de preparar a terra
- lote ou terreno - obter as sementes ou mudas, plantar e espe-
rar para colher...  “toca o caixão”... Entendeu!...
Cá pra nós, em eventos públicos que ultimamente aconte-
ceram, realizados pelas lideranças ‘da esquerda’ na cidade da
Varginha, tem se notado posições que podem ser vista como
um ‘racha’ na esquerda de Varginha.
Cá pra nós, os petista ligados ao deputado Odair Cunha
parece ter rompido com as demais lideranças do Partido dos
Trabalhadores na cidade.
Cá pra nós, até que a divisão era esperada, tendo em vista
que o grupo petista que apoia Odair Cunha na cidade, entre
eles o ex-vereador Rogério Bueno, apoiaram a candidatura de
Cleiton Oliveira, que não é do PT.
Cá pra nós, entendem que este apoio causou a derrota da
ex-deputada Geisa Teixeira, que tentava a reeleição pelo PT.
Cá pra nós, das visões políticas que se viu, destaca-se o
isolamento político de Rogério Bueno, em relação aos demais
petistas tradicionais em Varginha.
Cá pra nós, de modo geral, a esquerda de Varginha, que
era liderada pelo PT, após as eleições do ano passado voltou a
desentender-se.
Cá pra nós, partidos como PCdoB, PSOL e Rede, entre
outros, já caminham separados do PT com projetos individu-
ais.
Cá pra nós, ainda não está patente se os partidos de es-
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É com muito contentamento, e me sentindo realizado,
que a cada edição do Jornal MINAS DO SUL posso nele
expor e expressar o muito do que Varginha tem a reconhe-
cer pelo que o Antônio Silva já fez e tem feito e ainda fará
administrando e gerindo os recursos do município de
Varginha.

Além de manter o custeio do Município em dia, bem como
a manutenção e conservação do mesmo, proporciona-me
postar aqui no Jornal MINAS DO SUL e já também na TV
VARGINHA e na TV MINAS DO SUL e TV BELO HORI-
ZONTE e Rede GRAVA de TV a realização de inúmeras
obras.

Vão me dizer que a cidade está esburacada, as calçadas
quebras e o mato saindo dos lotes e terrenos e invadindo as
vias públicas.

- Ora, Leitores! Grande parte dessa responsabilidade é
de todos nós, principalmente no tocante aos serviços de re-
colhimento e acondicionamento do lixo, e conservação dos
lotes e terrenos limpos e calçadas conservadas - tanto é que
existe penalidade - multa para esses infratores.

E é compreensível que manter as vias públicas como um
“tapete é dose p’ra Leão” - e Antonio Silva não é um Leão
- é um hercúlio, apesar de todos os seus ruídos (não rugi-
dos) e barulhos que apronta todos os dias na e pela cidade
com obras e serviços.

Uma pena que não podemos reelegê-lo agora nas elei-
ções do ano que vem 2.020 - o que a população e os eleito-
res varginhenses já o fizeram por 4 vezes.

Então, nos colocamos a pensar: Quem será o próxi-
mo Prefeito de Varginha? Será ele tal qual Antonio Sil-
va? Ou teremos um “bolsonaro” na Prefeitura?

Ou, ainda, o que dificil-
mente acontecerá, todas as
correntes políticas mandatá-
rias ‘em e de’ Varginha se uni-
rão e manterão a unidade e até
a austeridade de Antonio Sil-
va na administração da coisa
pública?

É certo que por ai vem tra-
balhando para assentar na ca-
deira de chefe do Executivo
em 2.021: Vérdi Lúcio Melo,
Zacarias Piva, Honorinho,
Carlos Costa, e até Dilzon
Melo e Stéfano Gazola, todos
constituindo uma corrente de
candidatos a Prefeito.

Observação ...  Atenção ...
e observação e atenção!...

querda vão se unir em Varginha em 2.020 para lançarem um
candidato único para a Prefeitura, mas, isso se torna cada dia
mais improvável.
Cá pra nós, Rogério Bueno, que disputou a Prefeitura de
Varginha pelo PT em 2016 conseguindo boa votação, com cer-
teza não tem mais a mesma liderança ou unanimidade na le-
genda.
Cá pra nós, já há comentários de que não será surpresa se
até lá Rogério Bueno disputar eleições por outra legenda.

Cá pra nós, a tradicional “lua de mel” entre os políticos
eleitos para os cargos do Executivo Estadual e Nacional pare-
ce que será bem menor que nos pleitos passados!
Cá pra nós, completados dois meses de Governo, o presi-
dente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema já enfrentam
grandes problemas em suas gestões e boa parte do eleitorado
que apoiou ambos, já questiona ações e nomeações nos gover-
nos.
Cá pra nós, a reforma da Previdência ainda nem começou a
tramitar na Câmara e a pressão por uma mudança Ministerial já
ecoa na Esplanada dos Ministérios. A fervura vem de diferentes
segmentos. De bancadas partidárias a temáticas, a reclamação é
unânime em relação à comunicação feita até o momento pela
articulação política do governo Bolsonaro. Sem uma interlocução
eficiente e uníssona, líderes e aliados avaliam que, cedo ou tar-
de, o presidente Jair Bolsonaro precisará substituir Ministros
para obter apoio capaz de aprovar agendas reformistas, como a
própria proposta de emenda à Constituição (PEC) que atualiza
as regras de aposentadoria.
Cá pra nós, pressionado pela cúpula do Congresso, por lí-
deres aliados e por investidores, o presidente Jair Bolsonaro de-
cidiu entrar diretamente no jogo da aprovação da reforma da
Previdência, e deu sinal verde para o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, organizar e encaminhar para ele os pedidos de
nomeações para o segundo escalão do Governo Federal nos Es-
tados, uma prática comum a todos os governos. Numa conversa
fora da agenda no Palácio da Alvorada, Bolsonaro só fez uma
exigência a Maia: que os indicados tenham boa reputação.
Cá pra nós, foi o primeiro encontro, olho-no-olho, de
Bolsonaro com Maia para a articulação política e a motivação
não só dos partidos da base aliada ao Governo como também de
siglas que, mesmo não sendo da base, apóiam a reforma. Maia
já recebeu na sua residência oficial a líder do Governo no Con-
gresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), e ambos articu-
lam nomes para ocupar os cargos e a ida de líderes partidários
para conversas diretas, a partir desta semana, com o Presidente.
Cá pra nós, segundo Maia, só o fato de o Presidente receber
os parlamentares, conversar com eles e ouvi-los já vai fazer muita
diferença no humor de deputados e senadores, que gostam de se
sentir prestigiados. Como tem dito Maia, isso faz parte da boa
política e ele usa até uma pitada de ironia: "O Palácio tem um
charme danado".
Cá pra nós, na conversa, Bolsonaro anunciou que vai lide-
rar pessoalmente os esforços de Executivo e Legislativo em fa-
vor da reforma da Previdência e demonstrou preocupação, prin-
cipalmente, com as chances da proposta na sua fase inicial de
tramitação, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara, a partir de quarta-feira. Maia o tranquilizou, dizendo
que não haverá maiores problemas aí, até porque as discussões
de mérito só vão começar depois, na Comissão Especial.
Cá pra nós, no cronograma acertado entre Executivo e
Legislativo, a Câmara votará primeiro a reforma geral da Previ-
dência e só depois analisará a proposta específica para as Forças
Armadas, que deverá chegar ao Congresso no fim deste mês ou
no início de abril, conforme disse o ministro da Defesa, general
Fernando Azevedo e Silva, que se encontrou com Maia na últi-
ma quinta-feira. Como Bolsonaro reafirmou para o Presidente
da Câmara, os militares também darão sua cota de sacrifício.
Cá pra nós, "Estou otimista", comentou o presidente da
Câmara à reportagem sobre as possibilidades de vitória da re-
forma da Previdência. Ele vinha reclamando da decisão do Pla-
nalto de lotar mais de 100 cargos de segundo escalão com mili-
tares e rejeitar as indicações políticas, próprias da democracia
representativa, mas, está convencido de que Bolsonaro compre-
ende a importância da participação dos parlamentares e "vai en-
trar em campo pela aprovação da reforma".
Cá pra nós, na opinião dos líderes políticos e da equipe
econômica, uma parte ainda "capenga" nessa estratégia é a co-
municação, porque o Planalto tem "segurado" a campanha pu-
blicitária destinada, simultaneamente, à sociedade, à opinião pú-
blica, aos atores econômicos e aos parlamentares que irão votar
a reforma. Essa investida de comunicação é essencial, segundo
eles, para neutralizar a poderosa pressão de corporações do ser-
viço público que estão tanto na base eleitoral quanto na base de
apoio parlamentar do governo Bolsonaro.
Cá pra nós, outra preocupação da força-tarefa da reforma
da Previdência é com a Frente Evangélica, que tem uma robusta
bancada no Congresso e representa um setor considerado, senão
decisivo, muito importante para a eleição do presidente
Bolsonaro. A Frente Evangélica tem se comprometido com a
aprovação do pacote antiviolência do ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro, mas, deixando no ar uma posi-
ção em bloco a favor da reforma da Previdência.
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A secretária Municipal de Educação,
Rosana Carvalho, arrancou aplausos ao
lembrar que “um tempo atrás as escolas da
zona rural eram chamadas de “escolinhas
da roça” e hoje com muito orgulho são es-
truturas educacionais como essa capazes
de formar os melhores cidadãos de qual-
quer cidade; tem espaços como sala de
informática, teatro, profissionais extrema-
mente competentes; então, mães, fiquem
tranquilas, seus filhos estão em boas
mãos”.

A declaração foi feita na manhã da quin-
ta-feira, 28/02, na inaugura das obras de
ampliação e reforma da Escola Municipal
José Pinto de Oliveira. Ela ainda afirmou
que, sem o prefeito Antônio Silva, nada dis-
so aconteceria, pois, é um administrador
que valoriza e investe na educação e pensa
à frente do tempo.

Construida e inaugurada em 23 de ou-
tubro de 1977, e revitalizada no ano de
2014, a Escola Municipal José Pinto de
Oliveira atende atualmente 45 alunos da
Educação Infantil ao 5º ano.

A mãe Karina fez questão de prestigiar
a cerimônia e declarou que “é sempre bom
ter a escola bem arrumada para estimular
e incentivar os alunos a querer estar na es-
cola e poder crescer na vida”.

O vice-prefeito Vérdi Melo fez uma re-
flexão da atualidade. “O que vemos, em
especial no Estado, são professores sem
receber salários, o transporte escolar com-
prometido, muitas aulas suspensas. Aqui
em Varginha nós temos uma Administra-
ção comprometida com a população, tanto
é que os servidores recebem em dia, assim
como os fornecedores.

Só em fevereiro foram duas inaugura-
ções em prol da educação: a cobertura da
quadra da Escola do bairro Hortência
Corina Ferreira, no bairro Catanduvas; e
agora, aqui, as melhorias na Escola José
Pinto de Oliveira, onde tive a oportunida-
de de conversar com as mães, e vamos me-
lhorar as condições da estrada para que
tudo flua da melhor forma possível; mi-
nha palavra é de agradecimento tanto à
gestão Municipal, todos os envolvidos,
além da comunidade”.

Em seis anos de Administração, o pre-
feito Antonio Silva melhorou a condição
de mais 30 escolas que foram reformadas,
revitalizadas e outras construídas.

“Temos uma meta ambiciosa de trans-
formar a educação de Varginha em refe-
rência para Minas e para o Brasil e temos
caminhado rapidamente para isso. Sou
apaixonado pela Educação em Tempo In-
tegral - pois, vivenciei esse sistema - e ago-

Entregues as Obras de Revitalização da Escola Municipal José Pinto de Oliveira
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ra poder propiciar às nossas crianças para
que não fiquem vulneráveis a uma série de
perigos”, ressaltou o prefeito Antonio Sil-
va.

Ele ainda alertou as mães, ao afirmar que
“o caminho para vencer, para o sucesso e
para resgatar a dignidade é através das nos-
sas escolas, por isso a parceria com vocês é
fundamental para o futuro dessas crianças.
Eu acredito na Educação. Valorizem a edu-
cação. Incentivem os filhos a frequentar a
escola, pois, esta é a grande oportunidade
para um futuro melhor da sociedade”.

    A cerimônia contou com a apresenta-
ção da música “Sal da Terra” pelos alunos,
conduzidos pelas professoras Natália, Jaísa,
Maria Lucília, Vera e Ariana. Comparece-
ram também os secretários de Governo,
Honorinho Ottoni, e o da Agricultura, Mar-
cos Paiva Foresti, além dos vereadores
Dudu Ottoni (Presidente da Câmara) e Zué
do Esporte, representantes da Guarda Civil
Municipal e do Corpo de Bombeiros e di-
versos integrantes da Secretaria Municipal
de Educação.

Prezando pela qualidade de vida de alu-
nos e professores, oferecendo mais confor-
to e segurança, esta obra contemplou as
seguintes melhorias:
* construção de sala de educação em tem-

po integral de jogos pedagógicos, sala de
leitura e videoteca com textura moderna;
* construção da cozinha para os funcio-

nários;
* cobertura do refeitório com colocação

de piso antiderrapante;
* pintura e colocação de piso de cerâmica

das salas de aula, com troca dos barrados
de revestimento;
* criação do cantinho da pintura e da sala

dos professores para reuniões;
* instalação de novo bebedouro de inox,

revitalização do jardim;
* pintura da quadra, com capina e limpe-

za geral do campo;
* aquisição do parque infantil;
* revisão da parte elétrica e hidráulica,

com troca do padrão de energia;
* modernização da sala de informática;
* troca  vidros e portas;
* aquisição de mobiliário para salas de

aulas e mesas para o refeitório;
* colocação de asfalto e construção do

muro da entrada da escola para maior se-
gurança dos alunos;
* implantação do poço artesiano e troca

da caixa  d’água com reservatório de 5.000
litros;
* colocação de grama ao redor da escola;
* e pintura geral da unidade com desenhos

infantis e educativos.
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Buiú do Ônibus – PODE-
MOS - Indicações: 1) Solici-
tou ao Prefeito e ao Departa-
mento Municipal de Transpor-
te e Trânsito providências ca-
bíveis para que sejam coloca-
das placas de sinalização com
nome e número das linhas de
ônibus que passam pelos prin-

cipais pontos de Varginha, como o Ponto Central, Via Café
Garden Shopping e Hospital Regional.
2) Solicitou ao prefeito, ao Departamento Municipal de Trans-
porte e Trânsito e ao Diretor dos Correios a instalação de pla-
cas de denominação e logradouro em toda a extensão dos bair-
ros São Miguel Arcanjo, Sagrado Coração, Figueira l, Figuei-
ra ll, Figueira III, bem como a implantação do serviço de Cor-
reios nos bairros citados.

Carlos Costa – MDB - Indi-
cações: 1) Solicitou ao Prefei-
to, ao Secretário de Obras e
Serviços Urbanos e ao Secre-
tário de Agricultura e Pecuá-
ria melhorias, incluindo colo-
cação de cascalho, na estrada
que dá acesso à Escola Muni-
cipal Paulo Cândido de

Figueiredo.
2) Solicitou ao Prefeito e ao Secretário de Obras e Serviços
Urbanos, a limpeza do lote de terreno localizado ao final da
Rua São Judas Tadeu, no encontro com a Rua Leopoldina, no
bairro Vila Dona Josefina.

Carlúcio Mecânico - SD -
Indicações: 1) Solicitou à
Copasa análise e providênci-
as necessárias à melhoria da
rede de esgoto na Avenida Rio
São Francisco, aos fundos do
bairro Imaculada Conceição.
2) Solicitou ao Prefeito capi-
na, limpeza, operação tapa bu-
raco, instalação de redutores
de velocidade, principalmente na Avenida Doutor Oswaldo
Valadão de Rezende, e notificação para construção de calça-
das na Rua José Luiz Maia e na Rua Itamar Ribeiro Morais, no
bairro Centenário.

Cláudio Abreu - PTB - Indi-
cações: 1) Solicitou ao Prefei-
to, ao Secretário da Fazenda e
ao Secretário do Meio Ambi-
ente, a possibilidade de o Po-
der Executivo isentar os pro-
tetores de animais e associa-
ções cadastrados no Serviço
de Defesa e Bem-Estar Animal
do pagamento da taxa de ca-

dastro e identificação quando da implantação do microchip.
2) Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente, auxílio financeiro no valor de R$ 2.800,00 (dois
mil e oitocentos reais) e a doação de setenta microchips para a
realização de castrações e identificações de caninos e felinos à
Associação dos Amigos dos Animais de Varginha.

Dudu Ottoni - PTB - Indica-
ção: Solicitou ao Prefeito e ao
Secretário de Obras e Serviços
Urbanos para proceder à
revitalização da pista de cami-
nhada localizada ao redor do
Ribeirão do bairro Santa Ma-
ria.
Requerimento: Solicitou ao

Prefeito as seguintes informações: Considerando a Indicação
nº 269/2017, referente à construção de uma praça com parqui-
nho e academia de Rua, na área compreendida entre a Rua
Antônio Bernardes Pereira e Rua Carlos Ribeiro de Souza, no
bairro Jardim Corcetti, sem resposta até o momento a este Ve-
reador, se a Prefeitura Municipal tem algum estudo de viabili-
dade financeira visando a realização da obra? Em caso afirma-
tivo, há previsão para seu início?
Projeto: Apresentou o Projeto de Lei nº 07/2019 que altera a
redação da Lei Municipal nº 4.525/2006, que dá nova redação
aos dispositivos da Lei Municipal nº 3.453 de 20 de abril de
2001, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo
fiscal para apoio à realização de projetos culturais, no âmbito
do Município, cria o Conselho de Incentivo à Cultura e dá ou-
tras providências.

Pastor Fausto - PR - Indica-
ções: 1) Solicitou ao Prefeito
e ao Secretário de Obras e Ser-
viços Urbanos, através do De-
partamento Municipal de
Transporte e Trânsito, que seja
implantada uma faixa elevada

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
para travessia de pedestres na Praça Governador Benedito
Valadares, em frente à entrada da Padaria Paraíso.
2) Solicitou ao Prefeito e ao Secretário de Governo a conces-
são de um espaço de propriedade do Executivo para a instala-
ção da 6ª Região de Segurança Integrada - RISP, sistema inte-
grado da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais.

Dr. Guedes - PTB - Indica-
ção: Solicitou ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que seja
realizada a manutenção e con-
servação da Rua Humberto
Pizzo, no que diz respeito a
instalação de galerias de águas
pluviais, próximo ao imóvel de
número 618 e imediações.

Joãozinho Enfermeiro - PSC
- Indicações: 1) Solicitou ao
Prefeito e à Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos a realização de capina e
limpeza na Praça da Mina, lo-
calizada no bairro Campos
Elíseos.
2) Solicitou ao Prefeito e à
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos para que
seja instalado um corrimão na
Rua João Manoel Azze, entre os números 344 e 464, no bairro
Barcelona.

Marquinho da Cooperativa
- PRB - Indicação: Solicitou
ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos a instalação de
cobertura no Ponto de Ônibus
localizado na Rua Turmalina,
em frente à quadra esportiva,
próximo à Faculdade Faceca,
no bairro Vila Bueno.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito a seguinte informa-
ção referente ao cargo de Comandante da Guarda Civil Muni-
cipal de Varginha: A nomeação do Sr. Gerson Alves da Trinda-
de para Comandante da Guarda Civil Municipal de Varginha é
legal?

Zacarias Piva - PROGRES-
SISTAS - Requerimentos: 1)
Solicitou ao Prefeito, ao Secre-
tário de Governo e ao Secre-
tário de Obras e Serviços Ur-
banos as seguintes informa-
ções referentes aos Coletores
de Lixo no Município: Em mé-
dia quantos quilos de resíduos
cada coletor recolhe diariamente? É possível mensurar quantos
quilômetros cada coletor percorre durante sua carga horária? Qual
é a carga horária semanal de trabalho e como são dispostos os
horários de alimentação e descanso? Qual é o valor médio de
remuneração mensal? Os coletores recebem hora extra? Atual-
mente há quantos coletores de lixo no Município?
2) Solicitou ao Prefeito informações sobre a construção de uma
Rotatória na Avenida dos Tachos, próximo à entrada do bairro
Sete de Outubro: Por que até o presente momento a Rotatória
não foi construída e nenhuma melhoria na sinalização hori-
zontal foi implantada no local? O Executivo tem ciência dos
acidentes que aconteceram no local e do perigo eminente que
a falta de sinalização representa aos motoristas e pedestres?

Zilda da Silva - PSDB - Indi-
cações: 1) Solicitou ao Prefei-
to providências cabíveis, atra-
vés do Secretário de Obras e
Serviços Urbanos, para a rea-
lização de capina e limpeza do
terreno localizado na Rua
Aroldo Pompeu, próximo ao
n° 125-A, bairro Jardim Áurea, e notificação do proprietário
do respectivo lote, caso necessário.
2) Solicitou ao Prefeito e ao Departamento Municipal de Trans-
porte e Trânsito providências cabíveis para que sejam
recolocados os postinhos (barreiras de trânsito) na Travessa
Silva Bittencourt com a Rua Professora Elisa Fonseca.

Zué do Esporte – PODEMOS
- Indicação: Solicitou ao Pre-
feito que sejam tomadas as
providências necessárias, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos para
a melhoria no sistema de dre-
nagem e manejo das águas plu-
viais na Avenida Alberto
Petrim, no bairro Imaculada Conceição III.

Requerimento: Solicitou ao Prefeito as seguintes informações:
Quando será realizada a instalação de iluminação nos fundos e
em torno da Escola Municipal Dr. Jacy de Figueiredo – CAIC
I? Os refletores, postes, lâmpadas, reatores e fios já foram con-
seguidos por este vereador, quando será cedida uma equipe
para a instalação? Existe uma data prevista para a instalação
da iluminação?

Dr. Alencar Faleiros apresen-
tou uma indicação na Câmara
de Varginha sugerindo ao Pre-
feito, ao Secretário de Obras e
Serviços Urbanos e à Secretá-
ria de Habitação e Desenvol-
vimento Social que destinem
os terrenos e imóveis públicos
não utilizados pelo Município,
sobretudo os situados em áre-
as centrais, para a construção de moradias populares ou áreas
de lazer para a população menos favorecida.

Segundo o vereador, a realização de um planejamento
específico e técnico poderia contribuir para a melhor utiliza-
ção desses espaços, ampliando o acesso da população menos
favorecida economicamente aos programas habitacionais na
cidade. “Por estarem abandonados ou em situação precária,
esses imóveis públicos são potenciais refúgio de moradores de
rua e usuários de drogas e bebidas alcoólicas, o que acarreta
grande insegurança aos moradores das proximidades. É im-
portante destacar que esses investimentos, além de proporcio-
nar resultados satisfatórios para a saúde da população, resga-
tam essas áreas não utilizadas adequadamente”, justificou Dr.
Alencar.

Leonardo Ciacci apresentou
na Câmara Municipal de
Varginha um requerimento so-
licitando à Prefeitura informa-
ções sobre a programação para
o prolongamento da Avenida
Cornélia de Carvalho Domin-
guito, interligando o bairro dos
Carvalhos ao bairro Novo
Tempo.

De acordo com Leonardo, essa interligação irá melho-
rar o fluxo do trânsito no local, facilitando o acesso aos bairros
e reduzindo o tempo de deslocamento de pedestres e motoris-
tas. “É importante destacar que com essa interligação os veí-
culos não precisarão realizar o retorno para voltar por essa via.
Isso aumentará a segurança dos motoristas e dos pedestres. É
um trecho estreito e muito perigoso, em que há um risco muito
grande de acidentes e as pessoas que passam pelo local aguar-
dam um posicionamento da Prefeitura quanto ao que pode ser
feito, o mais breve possível, para garantir a segurança de quem
transita por ali”, finalizou.

Delegado Celso Ávila apre-
sentou uma indicação na Câ-
mara de Varginha destinada ao
Prefeito, ao Secretário de
Obras e Serviços Urbanos, e
ao Serviço Municipal Funerá-
rio e de Organização de Luto,
solicitando a realização de es-
tudos de viabilidade técnica,
econômica, projetos e tomada de providências necessárias
para a construção de um novo, amplo e moderno Velório
Municipal.

Segundo o vereador, as pessoas enlutadas têm passado
por dificuldades e transtornos para velar seus entes no espaço
próprio do Município, que não dispõe de estrutura adequada,
gerando muitos desconfortos. “Essa indicação visa sugerir e
apoiar o Prefeito na construção de um Velório Municipal com
visão de futuro, amplo, estruturado, salubre, confortável, mo-
derno e dentro dos padrões técnicos exigidos pelos órgãos de
controle e fiscalização, em terreno externo ao cemitério, asse-
gurando aos cidadãos o mínimo de conforto e bem-estar nos
momentos de luto”, justificou Delegado Celso.
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Serão preenchidas vagas
de chefia, direção e superin-
tendência das Secretarias e
órgãos da Administração di-
reta e indireta em órgãos es-
taduais.

Tem início na segunda-
feira (11/3), o programa
“Transforma Minas”, do
Governo de Minas Gerais,
projeto inédito para preen-
chimento de vagas de chefia,
direção e superintendências
das Secretarias e órgãos da
Administração direta e indi-
reta do Estado.

O lançamento foi realiza-
do nesta sexta-feira (8/3)
pelo secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, Otto
Levy, durante coletiva à im-
prensa na Cidade Adminis-
trativa, em Belo Horizonte.

O programa dará conti-
nuidade ao processo que se
iniciou com a seleção dos
Secretários e é inspirado em
modelos e práticas bem-su-
cedidas de gestão de pesso-
as no setor público, adotados
em países como Austrália,
Chile e Reino Unido.

"Com o programa Trans-
forma Minas, não só vamos
garantir a escolha dos melho-
res profissionais para postos
de liderança e gerência no
Governo, como vamos dar
mais transparência às deci-
sões e desenvolver um mo-
delo diferente de gestão pú-
blica, baseado nos resultados
e na contínua prestação de
contas à sociedade.

É a continuidade da rea-
lização de uma das nossas
plataformas de Governo",
afirma o governador Romeu
Zema.

Segundo o Secretário de
Planejamento e Gestão, po-
dem participar da seleção
funcionários públicos, pro-
fissionais da iniciativa priva-
da ou do terceiro setor que
preencherem os pré-requisi-
tos e as competências exigi-
das em cada função.

À exceção de algumas
posições, como as Superin-
tendências Regionais de En-
sino, que devem ser preen-
chidas necessariamente por
servidores públicos efetivos
- ativos ou inativos das car-
reiras públicas da Educação
do Estado de Minas Gerais.

"O objetivo é transformar
a cultura de gestão de pesso-
as no setor público, replicar
as melhores e mais atuali-
zadas práticas da iniciativa
privada e de setores públicos
no mundo. A gente pretende
selecionar lideranças em
grande escala para o Gover-
no. Não estamos falando de
uma ou duas posições, mas,

Governo de Minas lança
programa inovador de

gestão de servidores públicos

de um número significativo
de posições que consigam
fazer a diferença na Admi-
nistração do Estado.

Nosso objeto é escolher
as melhores pessoas para
aprimorar a gestão do Esta-
do e, cada vez mais, profis-
sionalizá-la, criando critéri-
os objetivos de meritocra-
cia", afirmou Levy.

Ele ainda ressaltou que o
programa não criará novos
cargos e, consequentemente,
não trará novas despesas ao
Estado.

Também, de acordo com
Otto Levy, a intenção é que
o programa seja permanente
na administração pública mi-
neira. "A gente quer lançar
um programa de Estado, que
fique como um legado para
Minas Gerais. É um progra-
ma que tem começo e não
tem fim. Queremos lideran-
ças, pessoas que consigam
resultados, melhorando o
serviço público com impac-
to na vida do cidadão", com-
pletou.

Seleção
As etapas de seleção vão

variar para cada vaga
ofertada, podendo envolver,
além da análise curricular,
entrevista por competências,
entrevista com especialistas,
teste de perfil, dentre outras.

Todas as informações so-
bre o programa poderão ser
acompanhadas, a partir de
segunda-feira (11/3), por
meio do site www.

transformaminas.mg.gov.br,
assim como as informações
completas sobre os cargos a
serem preenchidos, à medi-
da em que forem sendo
disponibilizados pelo Gover-
no.

Parceria
O programa é fruto de um

Acordo de Cooperação Téc-
nica (ACT) entre o Governo
de Minas e a Fundação
Lemann, representando uma
aliança de organizações do
terceiro setor, formada por
Fundação Brava, Fundação
Lemann, Instituto Humanize
e Instituto República.

As entidades se uniram
para construir, em parceria
com o setor público, solu-
ções inovadoras.

Elas têm somado esforços
em projetos que promovam
o aprimoramento da gestão
pública, por meio da produ-
ção de conhecimento, mobi-
lização social e estruturação
de modelos e boas práticas,
entre outras ações. A parce-
ria não envolve transferência
de recursos financeiros entre
as partes.
Crédito (fotos): Renato Cobucci/Imprensa MG

No dia 18/02, às 18h, acon-
teceu a primeira Assembleia
de Pais na EM Matheus
Tavares, que contou com a
presença de aproximadamen-
te 150 familiares e/ou respon-
sáveis dos alunos. Os profes-
sores, gestores e funcionários
da escola também estiveram
presentes.

Na oportunidade foram
abordados temas como: metas
escolares a serem atingidas
neste ano letivo e ações peda-
gógicas /administrativas já re-
alizadas. Foi feita também a
apresentação de toda a equi-
pe que compõe o corpo peda-
gógico/administrativo.

A Polícia Militar se fez
presente, tendo como repre-
sentante o Tenente Torga, que
ressaltou a importância da PM
na escola como parceira no dia
a dia da escola.  Ele abordou
temas como segurança na es-
cola e seu entorno.

Os pais escutaram atenta-
mente as informações e orien-
tações oferecidas.

No encontro também foi
colocado aos responsáveis a
importância do papel deles na
aprendizagem dos filhos.

O envolvimento dos pais
no ambiente escolar proporci-
ona segurança aos educandos,
que se sentem acolhidos, en-
corajados e responsáveis por
suas atitudes de bom convívio
com seus pares e realização
das suas atividades escolares.

Dados do Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação
Básica mostram que crianças
que fazem parte de uma famí-
lia que participa de forma di-

Presença da família é expressiva
na Primeira Assembléia de Pais

da E.M. Matheus Tavares

reta do dia-a-dia escolar dos
filhos, apresentam desempe-
nho superior em relação aos
demais. Essa participação se
dá de modo simples: conver-
sar sobre o que acontece na
escola, acompanhar o dever de
casa e incentivar a leitura, por
exemplo.

De acordo com a diretora
Franciene Pederiva, a Assem-
bleia de Pais foi uma ótima
oportunidade para fortalecer a
parceria escola/família, que
acontecerá durante o ano in-
teiro em torno do mesmo ob-
jetivo: levar crianças e adoles-
centes a aprender e se desen-
volver.

“Foi o momento de desper-
tar na família o interesse em
participar da vida escolar dos
filhos e mostrar a eles a im-
portância da nossa parceria”,
enfatizou a gestora Pederiva.

No decorrer do ano letivo
acontecerão mais reuniões
como essa e espera-se que o
sucesso alcançado nesse pri-
meiro encontro se repita nas
próximas assembleias.

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni,
acompanhado dos vereadores Buiu do Ônibus, Zacarias Piva e
Zué do Esporte participou na tarde do dia 7, da cerimônia de
posse do novo diretor Administrativo da Guarda Civil Munici-
pal de Varginha, Orivaldo Mendonça Machado.

Ao ser empossado, o Gcm Orivaldo Mendonça reafirmou o
compromisso de continuar trabalhando por uma Corporação forte
e ainda mais atuante em prol da comunidade.

“Assumo esse desafio certo de que a responsabilidade da
Guarda aumenta ainda mais. Vamos trabalhar em conjunto, ou-
vir cada um, buscar propostas e colocá-las em prática. Estamos
aqui para o fortalecimento da Guarda Municipal”, destacou.

Em seu pronunciamento, o presidente da Câmara destacou a
importância da Guarda Civil Municipal e parabenizou o novo
diretor pela posse. “Quero, em nome do Legislativo, parabeni-
zar o novo Diretor e reafirmar nosso compromisso de apoio e
parceria com a Guarda. Sabemos a dimensão do trabalho desen-
volvido pela Corporação em parceria com as demais forças po-
liciais da cidade”, disse.

Participaram também da solenidade o prefeito Antônio Sil-
va, o vice-prefeito Vérdi Melo, o comandante da Guarda, Ger-
son Alves, secretários Municipais, o ex-diretor, Eduardo Silva,
agentes da corporação e imprensa local.

Vereadores na posse do novo
Diretor da Guarda Civil

Veículos registrados em Minas Gerais que forem classifica-
dos com avarias graves em acidentes de trânsito só poderão
voltar a circular após autorização da Polícia Civil de Minas
Gerais. A medida, regulamentada pela Portaria nº 360/2019 do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), con-
sidera a Resolução nº 544/2015 do Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran). O objetivo é assegurar a segurança viária e da
sociedade, ao determinar procedimentos de controle para a cir-
culação de veículos com histórico de acidentes.

Na prática, funciona assim: o agente de trânsito preenche,
durante o boletim de ocorrência (BO), um relatório de avarias
e registra imagens do veículo acidentado, se possível. Auto-
maticamente, o sistema do Detran-MG recebe a comunicação
da situação do veículo e faz a classificação como pequena,
média ou grande monta.

Se não há danos na estrutura ou sistemas de segurança (pe-
quena monta), se está em condição de ser recuperado (média
monta) ou se devem ser baixados no sistema por perda total
(grande monta), determinando, se for o caso, o seu impedi-
mento de circulação.

Em caso de média e grande monta do veículo, um comuni-
cado é expedido para o proprietário. Com a informação, o pro-
prietário do veículo acidentado poderá proceder a regulariza-
ção para circular novamente com segurança ou, em caso de
perda total, realizar a baixa do veículo.

De acordo com o delegado Rafael Alexandre de Faria, chefe
da Divisão de Registro de Veículos do Detran-MG, o objetivo,
ao exigir esses procedimentos, é garantir a tutela da integrida-
de física e patrimonial das pessoas no trânsito. Monitorar e
avaliar a condição de trafegabilidade dos veículos em circula-
ção é essencial, em um País onde, todos os anos, quase 40 mil
pessoas são vitimas de acidentes de trânsito, segundo o Minis-
tério da Saúde.

Transitar com veículo sem resolver a pendência de classifi-
cação de danos no Detran-MG é infração grave, com multa de
R$ 195,23 e retenção do automóvel para regularização, con-
forme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

DETRAN-MG
define Novas Regras

para veículos acidentados

Chefe do Departamento, Hélio Reis dos Santos, esteve na Câ-
mara de Uberaba, onde apresentou alguns dados a respeito do trân-
sito na cidade. Dados apresentados pela Seção de Educação no Trân-
sito da Secretaria Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transpor-
tes de Uberaba aponta que 90% das pessoas que procuram a
autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já
pilotavam moto antes de possuírem o documento - o que ocorre em
Minas Gerais e no Brasil.

Chefe do Departamento, Hélio Reis dos Santos, esteve na Câ-
mara Municipal de Uberaba, onde apresentou alguns dados a res-
peito do trânsito na cidade. Ele alertou que um dos problemas ainda
é o grande número de menores conduzindo veículos pelas vias do
Município. Em Uberaba existem 219.326 veículos, com uma mé-
dia de duas pessoas para cada três veículos. Deste total, 44 mil são
motos. Os números, fechados no dia 5 de outubro do ano passado,
podem ser ainda maiores, se atualizados.

Conforme Hélio Reis lembrou, a quantidade de veículos é ainda
maior por causa da frota flutuante, chegando aos 76 mil. Ou seja, o
total de veículos circulando na cidade chega a 296 mil, enquanto a
população da cidade é de 330 mil habitantes.

Em novembro do ano passado, durante evento do Dia Mundial
em Memória das Vítimas de Trânsito, os dados sobre acidentes na
cidade indicavam que, em média, ocorriam 240 eventos dessa na-
tureza por mês. Nos últimos cinco anos (até novembro de 2018),
foram 245 o número de mortes no trânsito em Uberaba.

Segundo o chefe de seção, a equipe trabalha muito com parceri-
as, inclusive realizando palestras em escolas e empresas e desen-
volvendo campanhas. Hélio Reis explicou que será intensificado o
trabalho de conscientização.

O ideal é que todos tivessem educação no trânsito, afirmou.

90% dos que procuram
Autoescola já pilotam

Moto sem a CNH
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Do bom e do melhor...
Cês já viram o Salmo 23, na língua Mineira?
Começa assim:
“Sarmo Minêro
O Sinhô é meu pastô e nada há de me fartá /
Ele me faiz caminhá pelos verde capinzá / Ele
tamém me leva pros corgos dágua carma / Inda
que eu tenha qui andá nos buraco assombra-
do / Lá pelas encruziada do capeta / Num ca-
reço tê medo di nada / A-mo-di-quê Ele é mais
forte que o “coisa-ruim”. / Ele sempre nos
aprepara uma boa bóia na frente di tudo quan-
to é maracutaia / E é assim qui um dia / quan-
do a gente tivé mais-pra-lá-do-qui-pra-cá /
nóis vai morá no rancho do Sinhô pra inté
nunca mais se acabá...”

*****
Fantástica idéia!... Concordo plenamente que
coloquem fotos de gente morta nos maços de
cigarros. Mas já que fizeram isto, por que não
colocar também:
- de gente obesa, em pacotes de batata frita;
- de animais torturados, nos cosméticos;
- de acidentes de trânsito, nas garrafas e latas
de bebidas alcoólicas;
- de gente sem teto, nas contas de água e luz;
- e de políticos corruptos, nas guias de reco-
lhimento de impostos?

*****
Estamos obcecados com o “melhor”. Não sei
quando foi que começou essa mania, mas hoje
só queremos saber do “melhor”. Tem que ser
o melhor computador, o melhor carro, o me-
lhor emprego, a melhor dieta, o melhor celu-
lar, a melhor operadora de celular, o melhor
tênis, o melhor vinho (...)

*****
(...) Bom não basta. O ideal é ter o top de li-
nha, aquele deixa os outros pra trás e que nos
distingue, nos faz sentir importantes, porque,
afinal, estamos com “o melhor”. Isso até que
outro “melhor” apareça - e é uma questão  de
dias ou horas (...)

*****
(...) Novas marcas surgem a todo instante. No-
vas possibilidades também. E o que era “me-
lhor”, de repente nos parece superado, modes-
to, aquém do que podemos ter (...)

*****
Qual o contrário do volátil?
Resposta: Vem cá, netinho.

*****
(...) O que acontece, quando só queremos o
melhor, é que passamos a viver inquietos, numa
espécie de insatisfação permanente, num eter-
no desassossego. Não desfrutamos do que te-
mos ou conquistamos, porque estamos de olho
no que falta conquistar ou ter (...)

*****
(...) Cada comercial na TV nos convence de
que merecemos ter mais do que temos. Cada
artigo que lemos nos faz imaginar que os ou-
tros (ah, os outros...) estão vivendo melhor,
comprando melhor, amando melhor, ganhan-
do melhores salários. Aí a gente não relaxa,
porque tem que correr atrás, de preferência
com o melhor tênis (...)

*****
- Por que a loura bebe água, balançando o
copo?   - Porque água parada dá dengue.

*****
(...) Não que a gente deva se acomodar ou se
contentar sempre com menos. Mas, o “menos”,
às vezes, é mais do que suficiente. Se não diri-
jo a 180 km/hora, preciso realmente de um car-
ro com tanta potência? (...)

*****
(...) Se gosto do que faço no meu trabalho, te-
nho que subir na empresa e assumir o cargo de
chefia, que vai me matar de stress, porque é o
melhor cargo? E aquela TV de não sei quantas
polegadas, que acabou com o espaço do meu
quarto? (...)

*****
(...) O restaurante, onde sinto saudades da co-
mida de casa, e vou porque tem o “melhor
chef”? Aquele xampu, que usei durante anos,
tem que ser aposentado, porque agora existe
um “melhor” e dez vezes mais caro? O cabe-
leireiro do meu bairro tem mesmo que ser tro-
cado pelo “melhor cabeleireiro”? (...)

*****
Perguntas idiotas... Respostas óbvias!
1- Quando o veem deitado na sua cama, de
olhos fechados, luz apagada, e perguntam:
- Está dormindo?
- Não! Estou treinando para quando mor-
rer.

*****
(...) Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do “melhor” tem nos deixado ansiosos

e nos impedido de desfrutar o “bom” que já te-
mos. A casa, que é pequena, mas nos acolhe. O
emprego, que não paga tão bem, mas nos enche
de alegria. A TV, que está velha, mas nunca deu
defeito. As férias, que não vão ser na Europa,
porque o dinheiro não deu, mas vai me propor-
cionar o aconchego de quem amo (...)

*****
(...) O rosto, que já não é jovem, mas carrega
as marcas das histórias que me constituem. O
corpo, que não é mais jovem, mas está vivo e
sente prazer. Será que a gente precisa mesmo
de mais do que isso? Ou será que isso já é o
melhor e, na busca do “melhor”, a gente nem
percebeu?

*****
2- Quando leva um eltrodoméstico para a
manutenção, e o técnico pergunta:
- Está com defeito?
- Não! É que ele estava entediado e eu o trou-
xe para passear.
3- Quando chove e percebem que você vai sair:
- Vai sair com essa chuva?
- Não! Vou sair com a próxima.

4- Quando ligam para sua casa e pergun-
tam:
- Onde você está?
- No Polo Norte! Um furacão levou minha
casa para lá.
5- Quando chega na casa de sua namorada, com
um enorme ramo de flores, e ela diz:
- Flores?
- Não! Cenouras...

6- Quando está no banheiro e alguém bate
à porta:
- Tá ocupado?
- Não! Foi a mer..... que fechou a porta.
7- Quando você pára em frente a bomba de
gasolina, e o frentista pergunta:
- Gasolina?
- Não! Enche com tinta de caneta!

Vitória - Vencer os outros não chega a ser uma
grande vitória. Vitorioso é aquele que conse-
gue vencer a si mesmo, combatendo seus víci-
os e mantendo a mente positiva. A vitória so-
bre nós mesmos é muito mais difícil, pois, re-
quer muita coragem, mais disciplina e mais
decisão.

*****
Respire com consciência - Quando estiver
precisando relaxar ou desacelerar seu ritmo,
faça a respiração completa. Inspire calmamente
o ar pelo nariz, contando três segundos. En-
tão, bloqueie a respiração por um tempo, re-
tendo o ar, e expire pela boca em seis segun-
dos. Assim, você estará atuando diretamente
sobre o sistema nervoso autônomo.

*****
Meditar faz bem - Muitos estudos científicos
sobre a meditação foram realizados para sa-
ber, cientificamente, como esse processo pode
beneficiar o ser humano. E os resultados, até
agora, tem sidoespantosos: pesquisas mostra-
ram que a meditação alivia a dor, aumenta a
capacidade de atenção, melhora o sistema
imunológico e representa maior conexão en-
tre o corpo e a mente. Após quatro semanas de
prática (11 horas) de meditação, nosso cére-
bro passa por mudanças físicas notáveis e al-
tamente benéficas.

*****
Pense na sua vocação - Fazer o que gosta é
uma forma eficiente de afastar o estresse. Além
disso, é interessante que o seu tipo de trabalho
seja capaz de fazê-lo sentir-se realizado. Por
último, saiba que aquele que se empenha em
uma carreira para a qual há um sentido pro-
fundo, além da manutenção da renda, se sente
mais motivado a investir na atualização dos
conhecimentos. E estuddar, como já vimos, é
um santo remédio para o cérebro.

*****
Coma banana - Ela possui diversos nutrien-
tes e traz muitos benefícios à saúde. É fonte
de carboidratos, substâncias responsáveis por
dar mais  energia e disposição ao organismo e
sabe-se que dietas com quantidades adequa-
das de carboidratos previnem a depressão. Ela
também é rica em vitamina B6. É uma das me-
lhores fontes de potássio, elemento que está
diretamente relacionado ao equilíbrio da pres-
são arterial. Além disso, as fibras presentes na
banana melhoram o funcionamento intestinal.
Se tudo não bastasse, ela ainda é rica em
magnésio e fósforo.

Ai está um desafio para quem quiser
tentar - um teste realizado em um con-
curso de Vestibular. Maria toma banho
porque sua Mãe disse ela pegue a toalha.
Na frase acima deverá ser colocado 1

ponto e 2 vírgulas para que a frase te-
nha sentido. Pense antes de ver a respos-
ta que está nesta página.
Afinal, assim não seria um teste, certo?
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Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem quatro pernas, costas, mas não tem
corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos
funcionários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do
elevador.

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

HOMENAGEM  AO

?

?
* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- Banco dos réus; 2- Uma le-
tra; 3- A ´gua; 4- A letra ‘A’; 5- Telefone; 6-
Opapagaio; 7- Boca do estômago; 8- Cadeira;
9- O vale; 10- Ele é o ascensorista; 11- Deus;
12- Ziraldo; 13- Pirexia; 14- Métrica; 15- Ce-
ará;  16- Berinjela;  17- Júlio Verne;  18- Nel-
son Rodrigues;  19- O Diabo;  20- Gaisel.

RESPOSTA: Maria toma banho porque sua.
Mãe, disse ela, pegue a toalha.
     Ainda não está satisfeito? Veja a explicação:
o pulo do gato está no fato do uso do verbo suar,
confundindo com o pronome possessivo (sua).
Português é assim!

Áries 21/3 a 20/4 - Demonstre firmeza,
convicção e confiança em si. Nem
sempre é a nossa hora e vez. Com
fé ela chega.

Touro 21/4 a 20/5 - Não cabe neste mo-
mento nenhuma reclamação,
choradeira, baixo astral. A hora é de
festa e alegria.

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure entender e
compreender as pessoas. Respeite
as diferenças. Cada um tem suas ra-
zões.

Câncer 21/6 a 21/7 - Pensamento positi-
vo. Procure desviar sua atenção
para assuntos e coisas negativas.
Ajude um chato..

Leão 22/7 a 22/8 - Mais maduro e sensato,
pode e tem condições de ajudar o
outro. Veja quem, como e quando.
É hora.

Virgem 23/8 a 22/9 - Não é hora de remo-
er o passado. Ano Novo, perspecti-
vas de futuro. Planeje, estabeleça
metas – se organize.

Libra 23/9 a 22/10 - Bom que se livrou de
amarras. Desenvolva sua auto-es-
tima. Você faz muita gente feliz.

Escorpião 23/10 a 21/11 - A hora é agora,
Reunião em família. Por cartas na
mesa. Abertura e franqueza – Sim,
sim. Não, não.

Sagitário 22/11 a 21/12 - Uma boa dose
de coragem para atingir metas mai-
ores. Veja como e entre em ação,
sem medo.

Capricórnio 22/12 a 21/01 - Hora de acer-
tos, eliminar desacertos e programar
o novo ano: pés no chão – olhos no
alto.

Aquário 21/01 a 19/2 - Evite apego a de-
talhes. Só atrapalham. Você mere-
ce o melhor e perde tempo com ni-
nharias.

Peixes 20/02 a 20/03 - Procure ensinar sem
a preocupação de exigir que as pes-
soas refaçam suas vidas, nem imi-
tem você.

 >  JORNAL  REVISTA

RÁDIO  TV

Redação Central: (35)  9.9989-6039

In
te

rla
go

s 8
7,9

 FM

www.tvbelohorizonte.com.br
Baixe no PlayStore

ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular
REDE MINAS DO SUL

www.tvbelohorizonte.com.br
Baixe no PlayStore

ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular
TV BELO HORIZONTE

PROGRAMAÇÃO das TVs: As 24 horas do Dia
Os 7 dias da Semana Os 30 dias do Mês  Os 365 dias do Ano

www.tvvarginha.com.br
Baixe no PlayStore

ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular

TV VARGINHA

* Internet - Suporte: “Em que posso ajudar?”
A loira: “Estou escrevendo o meu primeiro e-mail.”
Suporte: Ok, qual é o problema?”
A loira: “Já fiz a letra “a”, como é que se faz o
circulozinho em volta dela?”

* Ovo gigante - Uma galinha põe um ovo de meio
quilo. Jornais, televisão, repórteres... todos atrás da
galinha.
- Como conseguiu esta façanha, senhora Galinha?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Botar um ovo de 1 quilo!
Aí as atenções voltam para o Galo...
- Como conseguiram tamanha façanha, senhor Galo?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Partir a cara do avestruz...

* O Fofoqueiro -  O caipira entrou no consultório
e meio sem jeito foi falando:
-Dotor, o negócio não sobe mais. Já tomei de tudo
quanto foi chá de pranta, mas num sobe mais memo.
-Ah... não, meu amigo. Vou te passar um medica-
mento que vai deixar você novo em folha. São
50 comprimidos, um por dia.
- Mas dotor, eu sou um home simpres da roça. Só
sei conta até deiz nus dedos e mais nadica.
-Então você vai numa papelaria, compra um cader-
no de cinquenta folhas...  cada folha, um comprimi-
do. Quando o caderno acabar você já vai estar cu-
rado. A receita está aqui.
-Brigado dotor. 
 Vô gora memo comprá o tal caderno.
E logo que saiu do prédio avistou de fato uma pa-
pelaria. Entrou, a moça veio atender.
-Eu pricisava dum caderno de cinquenta fôia..
-E a moça falou: É brochura?
-Médicu fio duma puta. 
 Já andou espaiano meu pobrema por ai.
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O presidente da Câmara
de Varginha, vereador Dudu
Ottoni, acompanhado do
vereador Zué do Esporte,
representou o Legislativo na
inauguração da Unidade
Avançada do Grupo Unis,
localizada no Via Café
Garden Shopping.

O espaço foi inaugurado
na noite da quinta-feira (7/
03) e abrigará os cursos de
Pós-Graduação do Grupo
Unis, além do Coworking e
da Educação Executiva.

Vereadores participam da inauguração
da Unidade Avançada do UNIS no

Shopping de Varginha

O evento também contou
com a presença do Reitor do
Unis, Stefano Barra Gaz-
zola, do vice-prefeito de
Varginha, Vérdi Lúcio
Melo, da secretária Munici-
pal de Educação, Rosana
Carvalho, além de funcio-
nários do Unis e demais au-
toridades.

No novo espaço, as sa-
las de aula foram projetadas
em vidro, para gerar mais
interatividade, empregando
o conceito de Metodologias
Ativas.

Avançam as obras do primeiro
Hospital Veterinário de Varginha

A saúde dos animais é
um tema de grande impor-
tância, especialmente por-
que interfere diretamente
no equilíbrio do meio am-
biente, no bem-estar dos
animais e na saúde pública.

Buscando atender às de-
mandas da comunidade e da
região, e promover o desen-
volvimento da sociedade
em que atua, o Grupo Unis
iniciou em 2018 as obras do
primeiro Hospital Veteriná-
rio de Varginha.

As obras já estão bem
avançadas, e a primeira fase
do Hospital está programa-
da para ser entregue no mês
de julho de 2019, atenden-
do os alunos do curso de
Medicina Veterinária atra-

vés das disciplinas de Pro-
pedêutica e Diagnóstico por
Imagem.

As obras contam com
salas de triagem e antis-
sepsia, sala de doenças
infectocontagiosas, consul-
tórios, centros cirúrgico e
pós-cirúrgico, centros de
esterilização, farmácia, en-
tre outros.

“A implantação do Hos-
pital Veterinário será um
marco importante do ponto
de vista acadêmico para o
curso de Medicina Veteriná-
ria, mas, será mais impor-
tante ainda para Varginha e
região, pois, seu funciona-
mento depende da deman-
da por assistência à saúde
animal”, comentou o coor-

denador do curso de Medi-
cina Veterinária, Prof. José
Antônio Viana.

Instalado na Cidade Uni-
versitária, o Hospital Vete-
rinário estará preparado
para atender a comunidade
externa de Varginha e de
toda a região a partir de fe-
vereiro de 2020, oferecen-
do serviços de atendimento
clínico e cirúrgico para pe-
quenos animais, internação,
exames de imagem (Raios-
X e Ultrassom), dentre ou-
tros. E o mais importante,
possibilitar o ensino da prá-
tica profissional aos estu-
dantes, beneficiando muito
a sociedade em termos de
assistência à saúde dos ani-
mais.

PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.
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Agora é só compartilhar e divulgar para seus parentes e amigos que moram inclusive em outra cidade e até no exterior

Você vê as TVs no seu Tablet e na sua Smart Tv  e tabém no
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*** MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
E EMPRESAS FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’

POR CAUSA DISSO.Anuncie
nos  Jornais impressos     Na Revista

(35) Presidente Dudu Ottoni e Zué do Esporte marcam
presença com Antonio Silva na E.M. José Pinto de Oliveira

O presidente da Câmara
de Varginha, vereador Dudu
Ottoni e o vereador Zué do
Esporte, estiveram presen-
tes, na manhã da quinta-fei-
ra (28/02), na solenidade de
inauguração das obras de
ampliação e revitalização
da Escola Municipal José
Pinto de Oliveira, no Pinhal,
zona rural de Varginha.

O prefeito Antônio Silva,
o vice-prefeito Verdi Lúcio
Melo, secretários, professo-
res, servidores, pais e alu-
nos também participaram
da cerimônia que contou
ainda com homenagens e
apresentações artísticas dos
alunos da Escola.

O presidente da Câmara,
em uso da palavra, parabe-
nizou os responsáveis pela
obra e lembrou que a esco-
la foi construída em 1977
pelo seu pai, o então prefei-

to à época, Eduardo Ottoni.
“Sinto-me honrado em

hoje, ocupando o cargo de
Presidente da Câmara, po-
der participar da inaugura-
ção dessas melhorias aqui
nessa escola que há 42 anos

foi construída pelo meu pai.
Parabenizo todos que con-
tribuíram com essa obra e
reafirmo o compromisso do
Legislativo com a educação
em nossa cidade”, ressaltou
Dudu Ottoni.

“Sentimos muito orgu-
lhosos de Varginha contar
com um espaço tão inova-
dor, que nos destaca em ní-
vel nacional e internacional.
É um novo conceito e um
novo jeito de ensinar. O
Grupo Educacional Unis
está de parabéns por inves-
tir cada vez mais na oferta
de educação de qualidade.
A Câmara sempre será par-
ceira de todas as iniciativas
que promovam a educa-
ção”, disse o presidente
Dudu Ottoni.
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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.

O secretário Municipal de
Agricultura de Varginha, Mar-
cos Paiva Foresti, acompanha-
do de prefeitos da região, es-
teve em Belo Horizonte para
tratar de assuntos relativos a
vinda da Ceasa (Centrais de
Abastecimento de Minas Ge-
rais) para Varginha.

Na oportunidade eles foram
recebidos pelo diretor da
Ceasa, Marcelo Lana, e tam-
bém pelo Engenheiro Agrôno-
mo, Altivo Roberto de Almei-
da Cunha - consultor da Food
and Agriculture Organization
- FAO/ONU, que prestará
consultoria na fase de implan-

Secretário de Agricultura de Varginha e prefeitos da
região se reúnem com diretor da Ceasa em Belo Horizonte

tação do empreendimento.
Participaram das reuniões,

além do secretário Marcos
Foresti, o prefeito de Macha-
do e presidente da Associação
dos Municípios da Micror-
região do Baixo Sapucaí –
Ambasp, Julbert Ferre de
Morais, o prefeito de Campo
do Meio, Robson Machado de
Sá, ex-presidente da Ambasp
e que tomou a iniciativa de tra-
zer a CEASA para Varginha.

Durante a reunião ficou
acertado que em breve será
divulgado um  cronograma
para que possam acompanhar
os próximos passos, estabele-

cendo metas e monitorando os
resultados.

Ficou confirmada ainda  a
visita à Varginha, da equipe
técnica da Ceasa, dos parcei-
ros e de representantes da
ACCEASA - Associação Co-
mercial da Ceasa, que repre-
senta cerca de 2.000 empresá-
rios atacadistas para ajudar a
viabilizar o projeto.

Para Marcos Foresti, “Este
será certamente um mega em-
preendimento que alavancará
e potencializará toda a região.
Estamos confiantes de que em
breve teremos uma unidade da
Ceasa em Varginha”, disse.

Varginha agora conta com
o Programa Horta Comunitá-
ria, fruto do Projeto de Lei nº
84/2018, de autoria do presi-
dente da Câmara, vereador
Dudu Ottoni, que foi aprova-
do o ano passado e sanciona-
do pelo prefeito.

De acordo com a Lei, as
hortas comunitárias poderão
ser instaladas em áreas públi-
cas do município e também
em espaços particulares que
venham a ser cedidos tempo-
rariamente por seus proprietá-
rios para práticas de agricul-
tura familiar ou agroecologia.

O programa prevê a ocupa-
ção de áreas urbanas para o
cultivo de hortaliças, frutas,
plantas medicinais, ornamen-

Programa
Horta

Comunitária
é aprovado
na Câmara
de Varginha

Projeto de Lei é de
autoria do vereador

Dudu Ottoni
e prevê o

aproveitamento
sustentável de

espaços ociosos no
Município
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O Programa Entrevistando da TV
VARGINHA - que vai ao ar às sex-
tas-feiras, às 20 horas - recebeu nes-
sa semana o Honorinho - Carlos
Honório Ottoni Júnior.

TV VARGINHA - Uma TV diferente prá você! Com você as 24 horas do dia!

Se você não viu o Programa ENTREVISTANDO com o Honorinho vá no
Facebook ou no Youtube e coloque: TV VARGINHA e veja a Entrevista.

Lá você também encontrará outros Entrevistados, dentre eles Antonio Silva e
Serginho Japonês.

Na Página 7 desta Edição do Jornal MINAS DO SUL você tem todas as infor-
mações sobre a Rede de TVs MINAS DO SUL.

tais, produção de mudas e ou-
tros alimentos.

De acordo com o autor do
projeto, a iniciativa que já é
realidade em diversos muni-
cípios do Brasil, é uma forma
sustentável de aproveitar os
espaços ociosos da cidade e
estimular a população a parti-
cipar desse importante instru-
mento de transformação soci-
al e ambiental.

“Nosso objetivo é que o
programa possa contribuir
para promover uma melhor
qualidade de vida e também a
segurança alimentar da comu-
nidade, estimulando a produ-
ção de alimentos saudáveis
para o uso das famílias, das
entidades assistenciais, além

de poderem ser comerciali-
zados pelos produtores, aju-
dando a complementar a ren-
da de muitas pessoas que es-
tão desempregadas”, explicou
Dudu Ottoni.

O vereador informou ainda,
que a participação dos interes-
sados no programa será for-
malizada através de convênio,
quando se tratar de entidades
públicas e, no caso de pesso-
as físicas, mediante cadastro
na Secretaria Municipal de
Agricultura. “Acredito que
esse projeto será muito bem
recebido pela população e
contaremos com a participa-
ção de toda a comunidade para
colocá-lo em prática”, finali-
zou o presidente da Câmara.

(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

O vice-prefeito
Vérdi Lúcio Melo
faz a entrega do
certificado de
participação ao
Dinho Batistão,
do grupo
Sambalanço que
agitou a
5ª da Boa Música


