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O Zoológico de Varginha
recebeu esta semana um
novo morador, o Tigre
Siberiano Kaul, com 10
anos de idade. Ele veio do
Zoológico de Americana,
interior de São Paulo. Quem
foi buscar o animal foi o
secretário de Turismo, Bar-
ry Charles Sobrinho, acom-
panhado do veterinário do
Zoo, Marcos Mina, e do

Kaul, um Tigre Siberiano que veio do Zoológico de Americana-SP

Zoológico de Varginha
recebe novo morador

encarregado do Complexo
Turístico, Newton Geraldo.
O Tigre vivia no Zoo de
Americana, Convivia com
mais duas  fêmeas, e como
a direção do local não têm
interesse de reprodução,
disponibilizou para Var-
ginha.

O secretário Barry
Charles Sobrinho desde o
início apoiou a vinda do Ti-

gre, considerando que o Zoo
possui os recintos apropri-
ados para o animal e tam-
bém pelo fato de proporci-
onar aos visitantes maior
conhecimento sobre a espé-
cie. Segundo ele a vinda do
Tigre não irá aumentar as
despesas do Parque consi-
derando a recente morte da
Leoa Lila, causada por cân-
cer de útero. "Os gastos que

tínhamos com ela serão
agora repassados ao nosso
novo morador", explicou.

População do
Zoo de Varginha

Um dos principais pon-
tos turísticos de Varginha
atualmente é o Parque
Zoobotânico "Dr. Mário
Frota". Tem uma população
de cerca de 300 animais, de

45 espécies, com destaque
para o Leão, a Onça pinta-
da, as Araras, os Macacos,
os Papagaios e o Lobo
Guará.

A visitação ocorre de
quarta-feira a domingo, das
8h às 6h. O ingresso custa
R$ 4,00 sendo que crianças
até 5 anos e idosos acima de
60 anos de idade não pa-
gam.

Buscando dar uma me-
lhor qualidade de atendi-
mento aos cidadãos que fa-
zem uso das piscinas, a Pre-
feitura de Varginha - Admi-
nistração Antonio Silva /
Vérdi Lúcio Melo, através
da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - SEMEL,
iniciou há  alguns meses
uma obra de melhoria nos
equipamentos utilizados
para limpeza e qualidade de
água.

Obra finalizada nas Piscinas da SEMEL
A SEMEL hoje conta

com um complexo aquáti-
co com três piscinas, sendo
um com formato de 50m,
onde são realizadas compe-
tições e treinamentos da
equipe de natação da
SEMEL.

As outras duas piscinas
são utilizadas para aulas de
hidroginástica e zumba aqu-
ática.

A piscina infantil é utili-
zada para iniciação de cri-

anças na natação.
Após uma longa reforma

onde foram trocados diver-
sos equipamentos compra-

dos novos, as piscinas estão
novamente preparadas para
receber os alunos das diver-
sas modalidades aquáticas.

Todas as aulas são gra-
tuitas. Para saber mais so-
bre vagas e inscrições basta
ligar no 3690-2172.

PÁG  3
José Rodrigues - conhecido como Zezinho

da Área Azul fala à nossa reportagem!
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* Bola
CheiaCá p’ra nós< * Bola

Murcha
Cá p’a nós > A  bola
está tão murcha, que
está até difícil para
quem a mandarmos!...

Para Dr. Antonio
Seth Piva, homem
e advogado Culto,
simples e amigo.

Cá p’a nós > Nova Regra impulsionará número de pré-
candidatos à Prefeitura de Varginha em outubro do ano
que vem - 2.020.
Cá p’a nós > A proposta de emenda à Constituição do
Senado, que acabou com a possibilidade de coligações
proporcionais, tornou menos atraente a formação de ali-
anças nas campanhas majoritárias e está antecipando a cor-
rida dos partidos em busca de nomes para disputar o Exe-
cutivo Municipal.
Cá p’a nós > A mudança na legislação já tem reflexo
direto nas eleições municipais de 2.020, não só aqui em
Varginha, mas, em todo o Brasil, as primeiras sob a nova
Regra.
Cá p’a nós > Até partidos com pouca ou nenhuma tra-
dição em disputar os Paços Municipais tentarão a sorte
nas urnas.
Cá p’a nós > Aqui em Varginha, pelo menos uns 30
Partidos já vem analisando pré-candidatos próprios.
Cá p’a nós > Se duvida, confira no TRE / TSE quais
Partidos estão devidamente registrados em 2.019 aqui em
Varginha.
Cá p’a nós > Como comparação, na mesma época, em
2.015, as articulações internas estavam mais atrasadas e
apenas quatro nomes acabaram na disputa:
*> Natal Cadorini / PDT > Coligação PMDB / PDT /
PRTB / PSD / SD.
*> Armando Fortunato / PSB > Coligação PSB / PC do
B / REDE / PPS / PRP.
*>  Rogerio Bueno / PT > Coligação PRB / PEN / PSDC
/ PT.
*>  Antônio Silva / PTB > Coligação PTB / PSL / PSDB
/ PT do B / PP / PTN / PR / PHS / PMN / PV / PSC / DEM
/ PROS.
Cá p’a nós > o MDB cogita convocar o radialista e
vereador Carlos Costa.
Cá p’a nós > o PSB vai apostar no também vereador
Delegado Celso Ávila.
Cá p’a nós > o PSDB vai jogar suas fichas na eleição
do atual vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo.
Cá p’a nós > o PT está dividido entre Rogério Bueno e
Geisa Teixeira.
Cá p’a nós > o PP (Podemos/do Dimas Fabiano) está
naquela: se ficar com o Zacarias Piva o ‘bicho’ pega; se
soltar o Zacarias o ‘bicho’ voa...
Cá p’a nós > o PTB - agora sem o Antonio Silva candi-
dato - não pode se candidatar, pois, já foi reeleito - virá
com um novo nome, e preferencialmente com um nome
novo.
Cá p’a nós > o  PDT... quem lançar? já que Natal
Cadorini está com seus direitos políticos cassados por 8
anos.
Cá p’a nós > o PSD... o PRB... o PSL... e etc... estão de
olho, e a caça de candidatos que estão e estarão pipocan-
do nas filiações ou na troca de Partidos.
Cá p’a nós > E os vereadores...
Cá p’a nós > Com o novo modelo, as legendas sem
candidatos fortes para o Executivo Municipal não pode-
rão mais pegar "carona" nos votos da coligação para vere-
ador.
Cá p’a nós > Até 2.018, os vereadores eram eleitos no
modelo proporcional. A distribuição das vagas era, por-
tanto, feita por um cálculo com base nos votos da coliga-
ção.
Cá p’a nós > Dessa forma, puxadores de voto - como o
Pé de Chumbo - ajudavam a eleger candidatos de menor
expressão de outros partidos coligados.
Cá p’a nós > Assim, em 2.020 vai haver o maior núme-
ro de candidatos a vereador da história.
Cá p’a nós > o que fará aumentar em muito também o
número de candidaturas majoritárias - a Prefeito.
Cá p’a nós > também, a partir do ano que vem, cada
Partido vai contar apenas com seus próprios recursos.
Cá p’a nós > então, é muito melhor lançar um candida-
to a Prefeito, porque isso repercute no proporcional - ve-
reador.
Cá p’a nós > mesmo Partidos pequenos vão lançar can-
didatos a Prefeito. A candidatura a prefeito vai tentar cacifar
e dar apoio aos candidatos a vereador.
Cá p’a nós > será uma eleição muito pulverizada, com
certeza.
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O Brasil com esse pro-
jeto está na contra mão da
história.

Países com estrutura,
preparo e maturidade
como os Estados Unidos,
China, a aposentadoria
abarca uma visão muito

A pobreza e as misérias
da Nova

Reforma da
Previdência

Social

“A Nação sem visão
o povo perece”.

Varginha, 20 de março de 2019

Antônio Seth Piva
Advogado militante

na Comarca de Varginha

maior do que dinheiro e arrecadação.
A China exige quinze anos de contribuição.
No mesmo sentido os Estados Unidos.
Ora, a aposentadoria, além de ser um direito sa-

grado, é uma visão madura de que ao dinheiro aquece
o mercado, o mercado aquece a indústria, e esta por
conseqüência aquece o trabalho.

Além de ter a renovação do mercado de trabalho,
propiciando novos empregos, substituindo os aposen-
tados, curso natural da vida.

Do jeito que o projeto se apresenta a exigir que
professores e professoras trabalhem até 60 anos, exi-
gir de forma desarrazoada, profissão que sabe-se
desgastante até não mais poder. Fere o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem
conter em toda Lei jurídica.

E mais, exigir ainda que trabalhadores que acor-
dam as quatro horas da manhã, trabalham o dia intei-
ro com esforço físico e mental, também se mostra fora
da humanidade e da solidariedade humana, além de
ir contra a prática da vida porque, em tais profissões
o mercado de trabalho é exigente e cruel, para não
dizer inexistente para a idade depois dos cinquenta
anos.

Quanto aos funcionários públicos, o projeto tam-
bém é desumano, pois, os únicos que estão custeando
e financiando a previdência, e, agora cria-se uma nova
regra com exigência de longo prazo.

Ora, a Previdência Social é obrigação de qualquer
Estado civilizado que tem por escopo não somente a
regra fundamental de dar assistência ao cidadão já
idoso, mas, também de não ter cunho mercenário e
somente mercantilista.

Do jeito que se vai, o projeto é capenga, não esti-
mula o recolhimento, corre sérios riscos de falir de
vez a Previdência.

O mais grave ainda, irá causar o empobrecimento
do poder de compra do mercado interno já que a Pre-
vidência é um dos fatores do enriquecimento do mer-
cado interno, notadamente, quando está já retirando
pensão e aposentadorias de cônjuges (viúvos e viú-
vas).

Enfim, por toda sistemática do projeto será inevi-
tável o empobrecimento da Nação.

Negação de direitos e de visões macroeconômicas.
Correndo ainda o sério risco de uma imigração de-
senfreada às previdências privadas, onde só quem
pode terá direito ao sagrado a aposentadoria.

Portanto, o Projeto é extremamente empobrecedor,
desumano, e somente causará a miséria do País, en-
fraquecendo ainda mais o mercado interno, destruin-
do o comércio, a indústria e os postos de trabalho,
matando a espinha dorsal da finalidade da Previdên-
cia Social, que é o amparo a todo cidadão que traba-
lha, luta e que é inevitavelmente desgastado com a
sua saúde e capacidade pelo tempo.

Cordete Paulo de Oliveira
* Administrador de Empresas

* Bel. Direito  * Jornalista
cordete@bol.com.br
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Eleições 2.020...
Uma das coisas que mais o brasileiro vai escutar

em 2.020 é nas eleições voltadas aos cargos de prefei-
to e vice-prefeito, como também na escolha de quais
serão os vereadores para compor as cadeiras das Câ-
maras Municipais. A eleição engloba todo o território
brasileiro e o grande desafio é saber se vai ter novos
nomes para compor as Câmaras Municipais, como tam-
bém as Prefeituras.

Alguns candidatos, nesse período eleitoral, vão ten-
tar a renovação, e outros a serem reeleito no mandato.
A expectativa para quem vai ao cargo de vereador é
muito grande, isso porque, após o período, muitos não
são reeleitos, mas, pela composição da disputa eleito-
ral que aconteceu em 2.016, muitos voltaram ao man-
dato.

Fazendo um levantamento aqui em Varginha, os atu-
ais vereadores (e os candidatos a vereador não eleitos
em 2.016) já se posicionaram ao longo das eleições de
2.018 (para Presidente e vice, Senador e Deputados)

quem irá participar da dispu-
ta eleitoral para renovar o
mandato ou se eleger em
2.020.

Dos 15 vereadores, no
mínimo uns 10 desejam dis-
putar novamente, já que Dr.
Alencar Faleiros não será
candidato a reeleição e o
Zacarias Piva vai sair candi-
dato a Prefeito.

Claro, que o número pode
aumentar - vai depender da
aproximação das eleições.

Para o eleitor ter idéia é
importante saber quem são
os 100 candidatos a vereador
mais bem votados em 2.016.

Veja na página 7.
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* Instrutor: NOEMI GOMIDES
* PONTUA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CON-
TINUADA
* DOE 1 litro DE ÁGUA DE COCO
* É OBRIGATÓRIO QUE O ESTUDANTE APRESEN-
TE UMA DECLARAÇÃO ATUAL, EMITIDA PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE CURSA
O CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS
* INSCRIÇÃO NO SITE DO CRCMG: link: http://
crcmg.org.br/cursos/cursos-do-crc/situacao/a-realizar
* APOSTILA DEVERÁ SER BAIXADA NO MOMEN-
TO DA INSCRIÇÃO
* IMPRIMA O BOLETO BANCÁRIO E EFETUE O PA-
GAMENTO - VALOR DO CURSO R$ 50,00
* Inscrições limitadas devido à espaço e local
PONTUAÇÃO: AUD - 8 pontos  PROGP -RT - 8 pontos
PERITOS - 8 pontos
* Local: IPECONT VARGINHA - Rua Professor Elisa
Carvalho, 180 - Vila Pinto II - Varginha
* Data: 21/05/2019 das 08:30 às 17:30 - Dia da semana:
TERÇA FEIRA
* Carga horária: 8h
Prezado(a) profissional,
Nos cursos realizados pelo CRCMG não será permitido
enviar representante. O único autorizado a participar do
curso é o aluno que for selecionado como acima.
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO COMPRO-
VANTE DE PAGAMENTO PARA ASSINATURA DA
LISTA DE PRESENÇA.
ATENÇÃO:
Não há possibilidade de cancelamento da inscrição para
os cursos.
O inscrito que não participar do Curso ou que participar e
não completar a carga horária exigida para obtenção do
Certificado ficará impedido de participar de cursos por
um período de 180 (cento e oitenta) dias.
As justificativas deverão ser apresentadas por escrito em
até quinze dias após a realização do curso.
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
* Processo de convergência das Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público aos padrões in-
ternacionais.
* Objetivos do MCASP em consonância com as NBC TSP
do Setor Público
* NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura
Conceitual para elaboração e divulgação de informação
contábil de propósito geral pelas entidades do Setor Pú-
blico.
* Função, Autoridade e Alcance da Estrutura Conceitual;
Objetivos e Usuários; Características Qualitativas; Ele-
mentos das Demonstrações Contábeis, Reconhecimento
e Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações.
* Estudo das demais NBCs aplicadas ao Setor Público:
* NBC TSP 01 : Receita de Transação sem Contraprestação
* NBC TSP 02: Receita de Transação com Contraprestação
* NBC TSP 03: Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes
* NBC TSP 04 : Estoques
* NBC TSP 05: Contratos de Concessão de Serviços Pú-
blicos: Concedente
* NBC TSP 06: Propriedade para investimento
* NBC TSP 07: Ativo imobilizado
* NBC TSP 08: Ativo Intangível
* NBC TSP 09: Redução ao Valor Recuperável de Ativo
não Gerador de Caixa
* NBC TSP 10: Redução ao Valor Recuperável de Ativo
Gerador de Caixa
* NBC T 16.6 R1: Demonstrações Contábeis
* NBC T 16.7: Consolidação das Demonstrações
Contábeis
* NBC T 16.8: Controle Interno
* NBC T 16.9: Depreciação, Amortização e Exaustão (a
ser revogada a partir de 1/1/19)
* NBC T 16.10 : Avaliação e Mensuração de Ativos e Pas-
sivos em Entidades do Setor Público (a ser revogada a
partir de 1/1/19)
* NBC T 16.11: Sistema de Informação de Custos do Se-
tor Público.

Elbert Lúcio Melo
Delegado do CRC-MG - (35) 3214-4647

Curso: NBC´s
Aplicadas ao Setor Público

No dia 16 de abril, serão
abertas as inscrições para o
Programa de Estágio 2019 da
Companhia Energética de
Minas Gerais – Cemig. Ao
todo, serão oferecidas 195 va-
gas, sendo 110 para cursos de
nível superior e 85 para cur-
sos de nível técnico. Os estu-
dantes interessados poderão
se inscrever até o dia 29 de
abril pelo site da Agência de
Integração Empresa Escola –
Agiel (http://
www.agiel.com.br/site/pro-
cesso-seletivo/cemig_2019).

O início do estágio está
previsto para o mês de julho
deste ano, e terá duração de
10 meses, com carga horária
de quatro horas por dia. Os
candidatos selecionados rece-
berão bolsa de complemen-
tação escolar, nos valores de
1,2 salário mínimo vagas de
nível superior, e 1 salário mí-
nimo para as de nível técnico,
além de vale-transporte.

Provas online
Os candidatos deverão res-

ponder, imediatamente após
realizarem a inscrição pela
internet, a uma prova online
de conhecimentos gerais e atu-
alidades. Os aprovados nessa
etapa deverão enviar, por meio
eletrônico, os documentos
comprobatórios requisitados
no Regulamento do Programa
de Estágio Cemig 2019.

Os melhores classificados,
conforme os critérios estabe-
lecidos no edital, serão con-
vocados para participarem de
entrevistas técnicas com os
gestores da Cemig.

Especificações
Para se inscrever, o candi-

Em comemoração ao dia 24 de maio, o DIA NACIO-
NAL DO CAFÉ, a ACIV – Associação Comercial Indus-
trial Agropecuária e Serviços de Varginha promoverá a
SEMANA DO CAFÉ, que acontecerá nos dias 22 a 26 de
Maio de 2019. O evento faz parte da programação do
“CAFÉ COM TUDO”, projeto que foi criado para mos-
trar a força deste produto e o que ele representa para
Varginha. A cidade é um centro de exportação de café que
tem a maior parte da produção do sul de Minas Gerais,
fazendo o comércio dos grãos com vários países.

Esta é a quarta edição do projeto, já consolidado no
cenário comercial e industrial de nosso Município e atrai
diversos profissionais, entre especialistas, produtores,
importadores, comerciantes, baristas e turistas de todo o
Brasil, apaixonados pelo café.

A participação das Escolas e dos CEMEIs da Rede
Municipal de Ensino de Varginha se dará por meio de ações
que explorarão o estudo e a pesquisa sobre o café no mu-
nicípio de Varginha, culminando no evento “Desfile das
Princesinhas do Café”, tendo como representantes alunas
de cada unidade da Educação Infantil, e também haverá o
“Concurso de Produções Escolares”, com a atuação dos
alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental, assim
distribuídos em quatro categorias:
* 1º e 2º ano – Desenho    * 3º e 4º ano – Slogan
* 5º ano – História em quadrinhos
* 6º ao 9º ano – Produção de vídeo: Vídeo Marketing

O desfile e a apresentação do resultado do concurso
acontecerão no auditório do Teatro Mestrinho, no dia 23/
05/2019, às 9h da manhã.

Mais uma vez, os alunos de nossas Escolas e Cemei
participarão com muito entusiasmo e apresentarão traba-
lhos e atividades que contribuirão para o conhecimento e
divulgação da história desse produto tão presente em nos-
sas mesas: o delicioso café!

Texto: Solange Conde/Seduc – Varginha - Coordenação de Pesquisa/Projetos/
Formação Continuada - Secretaria Municipal de Educação de Varginha - Av. Brasil,
171 - Vila Pinto - Varginha - MG - (35) 3221-6977       (35) 3690 -2093

Desfile das Princesinhas
do Café e Concurso de
Produções Escolares

dato deve estar matriculado e
frequente no penúltimo ou no
último ano do curso, para es-
tágio de nível superior. Para
estágio de nível técnico, o can-
didato precisa estar no último
ano do curso ou, então, ter
concluído o curso e necessi-
tar do estágio para obtenção
do certificado de conclusão.

Somente serão aceitas ins-
crições de estudantes matricu-
lados em cursos reconhecidos
pelo MEC. Além disso, não
serão deferidas inscrições de
estudantes que já tenham cum-
prido estágio do mesmo cur-
so na Cemig.

Vagas
Nível Superior
Administração, Ciências

da Computação, Ciências
Contábeis, Ciências Econômi-
cas, Direito, Engenharia Agri-
mensura, Engenharia Ambi-
ental, Engenharia Civil, Enge-
nharia Cartográfica, Engenha-
ria de Controle e Automação,
Engenharia da Computação,
Engenharia de Produção, En-
genharia Elétrica, Engenharia
Eletrônica, Engenharia de
Energia, Engenharia Mecâni-
ca, Engenharia Química, En-
genharia de Telecomunica-
ções, Publicidade e Propagan-
da, Redes de Computadores,
Relações Públicas, Serviço
Social e Sistemas de Informa-
ção.

Nível técnico
Automação, Civil, Edifi-

cações, Eletroeletrônica,
Eletromecânica, Eletro-
técnica, Eletrônica, Infor-
mática, Química, Mecânica,
Telecomunicações, Redes e
Segurança do Trabalho.

A Câmara Municipal de
Varginha apoia a campa-
nha da Secretaria Munici-
pal de Habitação e Desen-
volvimento Social para
que o contribuinte trans-
forme o Imposto de Ren-
da em ações do bem.

O Núcleo de Mobili-
zação de Recursos Cons-
trução de Parcerias e De-
s e n v o l v i m e n t o
Institucional da Secretaria
de Habitação confeccio-
nou uma cartilha com to-
das as orientações sobre o
assunto, informando o
contribuinte sobre como
converter seu Imposto de
Renda em investimento
em projetos sociais de fun-
damental importância para
a criança e adolescente.

De acordo com a publi-

CEMIG lança
processo seletivo com
195 vagas de estágio

CEMIG lança
processo seletivo com
195 vagas de estágio

Câmara de Varginha apoia iniciativa
que reverte Imposto de Renda

em doação para entidades Sociais

cação, as pessoas físicas
podem destinar 6% do im-
posto sobre a renda apura-
do na Declaração de Ajus-
te Anual, quando a doação
for efetivada até 31 de de-
zembro do próprio ano-ca-
lendário do imposto ou 3%
sobre o imposto sobre a
renda devido apurado na
declaração. Já as pessoas
jurídicas podem doar 1%
do imposto sobre a renda
devido, apurado pelas pes-
soas jurídicas, tributadas
com base no lucro real.

Esse incentivo fiscal
doado pelo contribuinte
será destinado aos Fundos
dos Direitos da Criança e
do Adolescente, Fundos do

Idoso e Programa Nacio-
nal de Apoio à Atenção da
Saúde de Pessoas com De-
ficiência, que serão aplica-
dos na execução de proje-
tos que atendem este públi-
co através de entidades de
Varginha.

Para o presidente da Câ-
mara de Varginha, verea-
dor Dudu Ottoni, essa é
uma causa simples de
apoiar e que contribui e
muito para as ações desen-
volvidas no Município.

“Neste ano lançamos o
Câmara Social, com a in-
tenção de aproximar o
Legislativo das entidades
sociais que atuam em nos-

sa cidade e valorizar o tra-
balho realizado por elas.

Por isso, a Câmara é
parceira nessa ação da Se-
cretaria de Habitação, que
visa angariar recursos para
essas instituições que tan-
to trabalham e lutam pelas
causas sociais em nosso
Município. Estamos fazen-
do nossa parte e ajudando
na divulgação”, explicou
Dudu.

As pessoas interessadas
em participar dessa campa-
nha podem obter mais ori-
entações por meio do tele-
fone: 3690-2081 ou pelo
email:

Dudu Ottoni
Eduardo Benedito Ottoni Filho

sehad@varginha.mg.gov.br
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!

Dr. Alencar Faleiros - PSDB
Indicação:
* Encaminhou ao Prefeito e à Secretaria Municipal de

Educação: “ciente da importância do contato do professor
com um bom jornal, venho indicar a esta Secretaria orien-
tar, sugerir, que todos os professores da rede municipal de
Varginha aproveitem a oferta que a Folha de São Paulo e
o Google estão oferecendo aos professores de todo o Bra-
sil”.

Buiú do Ônibus – PODEMOS
* Indicações:
* Solicitou ao Prefeito que seja verificada a viabilidade
de proceder a realização de limpeza e colocação de placas
de denominação de logradouro público, em toda a exten-
são dos bairros Novo Tempo e Cruzeiro do Sul.
* Solicitou ao Prefeito que seja realizada operação tapa
buraco em caráter de urgência em toda a extensão da Rua
Lisboa, principalmente próximo aos números 3 e 108, na
Vila Barcelona.
* Solicitou ao Prefeito que seja realizada operação tapa
buraco em toda a extensão da Rua Neuza Mambeli
Dominguito, principalmente em frente ao número 25, no
bairro Imperial.
* Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito a seguintes informações: Como
está funcionando a gestão do Propac II, localizado na Vila
Barcelona? Por qual motivo foram reduzidos os dias de
aula? Existe a possibilidade de padronizar e oferecer au-
las todos os dias da semana?

Carlos Costa – PMDB
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos providências urgentes no bueiro localizado
no início da Rua Paraná com a Deputado Ribeiro de Resende,
bem ao lado do estacionamento do Supermercado Maiolini.
* Solicitou ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos e à Secretaria Municipal de Saúde, através
do setor de Zoonoses, para que providências sejam tomadas na
Rua Procópio Bueno, notadamente nas proximidades da anti-
ga sede do Cemei São Vicente de Paulo, assim como no pró-
prio prédio localizado na Vila Ipiranga.

Carlúcio Mecânico - SD
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito a realiza-
ção de capina, limpeza e opera-
ção tapa buraco no bairro Jardim
Corcetti.
* Solicitou providências cabíveis

para realização de Audiência Pública visando debater ques-
tões referentes ao aumento do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU.
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos que sejam tomadas as providências necessá-
rias para a realização das seguintes melhorias em toda exten-
são da Alameda dos Guaratãs, no bairro Jardim Cidade Nova:
operação tapa buraco, construção de calçada, instalação de um
redutor de velocidade e realização de capina e limpeza.
Projetos:
Apresentou o Projeto de Lei nº 08/2019 que dispõe sobre a
proibição do corte dos serviços de fornecimento de energia
elétrica e água no município de Varginha e dá outras providên-
cias.
* Apresentou o Projeto de Decreto nº 05/2019 que institui a
Comenda do Mérito Educacional “Irmã Maria Noemi” e dá
outras providências.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito e ao Governador do Estado a seguinte
informação sobre a obra da Farmácia Popular, localizada na
Avenida Celina Ferreira Ottoni: Existe previsão para o início e
o término da obra? Se afirmativo, informar. Se negativo, justi-
ficar.

Delegado Celso - PSB
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito as seguintes informações: o Município
contratou operação de crédito com outorga de garantia com o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, con-
forme a Lei nº 6.344/2017? Se sim, qual valor foi liberado e
quais fases foram cumpridas (licitação, aquisição de equipa-
mentos e outros)? Se não, quais foram as razões e motivos da
não contratação com o BDMG? Prestar outras informações per-
tinentes e apresentar documentos.
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Decreto nº 07/2019 que concede
Título de Cidadania Honorária Varginhense.

Cláudio Abreu - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e à Secretária Municipal de Educação a
implantação de um projeto piloto nas escolas Municipais com
o objetivo de ensinar as crianças a respeitar os animais.
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente a implantação de uma Clínica Veterinária Munici-
pal ou realização de convênio com os veterinários do Municí-
pio e/ou com o curso de Medicina Veterinária do Grupo Unis
para atendimentos de animais de pessoas cuja renda familiar
seja igual ou inferior a dois salários mínimos e tenham domi-
cílio no Município de Varginha.

Dudu Ottoni - PTB
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao chefe do Departamento de Trânsi-
to e Transporte - Demutran a criação de uma vaga exclusiva
para carga e descarga e instalação da respectiva sinalização
nas proximidades do número 900, da Avenida Manuel Vida,
bairro Imaculada Conceição.
* Solicitou ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos e à Companhia de Saneamento de Minas
Gerais – COPASA, que seja realizado recapeamento asfáltico
em toda extensão da Rua Natale Pressato, bairro Belo Hori-
zonte, além de manutenção da rede de esgoto próxima ao nú-
mero 295.
Requerimentos:
* Solicitou ao Prefeito, à Secretaria Municipal de Educação e
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos as se-
guintes informações sobre o Centro Municipal de Educação
Infantil – Cemei - Professora Santusa Maria Rabelo Rezende,
localizado no bairro Damasco: Foram realizadas melhorias no
sistema de iluminação da área externa do referida Cemei? Foi
instalada cobertura do tipo toldo no corredor de acesso à en-
trada do local? Em caso negativo, há previsão para execução
das obras?
* Solicitou ao Prefeito informações sobre as condições das
instalações prediais dos estádios Municipais Sete de Setem-
bro, Nego Horácio e Semel: Qual a periodicidade da manuten-
ção das instalações, principalmente dos vestiários e banheiros
dos estádios acima mencionados? Há servidores responsáveis
pela supervisão, limpeza e conservação desses locais? Há pre-
visão para obras de reforma/ampliação das instalações predi-
ais que compõem os locais supracitados?

Marquinho da Cooperativa - PRB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito, através do Secretário Municipal
de Governo e da Secretária Municipal de Educação, ao
Comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar de Minas
Gerais e ao Diretor da Guarda Civil Municipal, melhorias
na segurança em todas as escolas, incluindo instalação de
detectores de metais e vigilância armada.

Pastor Fausto - PR
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos operação tapa buraco na Rua Professor
Fernando Máximo, no bairro Campos Elíseos.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos as seguintes informações sobre a obra de
revitalização do Centro, na Rua Presidente Antônio Carlos:

Carlúcio Mecânico - SD  - Indicações:

CONTINUA PÁG. 5
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Qual empresa está executando a referida obra? Quando a
obra foi iniciada? Qual a previsão para o seu término? O
andamento do serviço está ocorrendo conforme o previs-
to? -

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que sejam tomadas as providências
necessárias para a realização das seguintes melhorias em
toda a extensão da Avenida Coronel José Francisco Coe-
lho, no bairro Industrial JK: recapeamento asfáltico, cons-
trução de meio-fio, construção de calçadas, limpeza, ca-
pina e instalação de placas e pintura de sinalizações de
trânsito.
Requerimento:
* Solicitou ao diretor Presidente da Companhia Energética
de Minas Gerais - Cemig,, Sr. Cledorvino Belini, provi-
dências a cerca dos rompimentos, picos de energia e ma-
nutenções necessárias em diversos pontos na zona rural
do Município, que têm tirado o sono de diversos comerci-
antes e agropecuaristas: Quais são os motivos das inter-
rupções no fornecimento de energia na zona rural? Quan-
to tempo as ocorrências relacionadas à Cemig demoram
para serem solucionadas? Por quais motivos não é feito
comunicado geral avisando a população sobre o rompi-
mento? Quais medidas e providências serão tomadas para
melhorar o serviço prestado às comunidades rurais e evi-
tar excesso de reclamações?

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao Dnit - Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes que sejam realizados
estudos técnicos para a construção de uma rotatória e a
realização de melhorias na sinalização horizontal e verti-
cal na Rodovia BR 491, próximo ao Parque de Exposi-
ções.
* Solicitou ao Prefeito que seja estudada a possibilidade e
envidados todos os esforços necessários para o congela-
mento do valor do IPTU, incidindo somente correção em
decorrência da inflação em vigor.
* Solicitou ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a realização de reparos das trincas e
dos buracos existentes na quadra da Vila Mendes.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito informações referentes ao cumpri-
mento da Lei nº 5.423, que dispõe sobre a devolução de
medicamentos vencidos ou deteriorados aos estabeleci-
mentos que os comercializam e sua correta destinação fi-
nal no município de Varginha: Existe divulgação em lu-
gar visível, como cartazes nas farmácias, drogarias e dis-
tribuidoras, contendo orientações sobre o descarte desses
medicamentos? São colocadas caixas de coleta de produ-
tos farmacêuticos vencidos para o público em geral? Como
é feita a fiscalização? Como é feita a destinação dos pro-
dutos recolhidos para não haver contaminação, conside-
rando-se a defesa do meio ambiente e a saúde pública?

Leonardo Ciacci - PROGRESSISTAS (PP)
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito estudos e tomadas de providências
necessárias para criação de vagas destinadas a carga e des-
carga em todas as quadras do centro comercial da cidade.
* Solicitou ao Prefeito melhorias na Rua Antônio Massote
Filho, no bairro Parque Boa Vista, como construção de
meio fio, calçada, recapeamento asfáltico, capina e lim-
peza.
* Solicitou ao Prefeito providências cabíveis, através do
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para
instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre no
Parque do bairro Bela Vista / Parque Boa Vista.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito, através da Secretaria Municipal
de Educação, informações sobre as vagas nas creches do
Município: Qual o número de crianças atendidas nas cre-
ches? Qual o número de crianças na fila de espera para
serem contempladas? Como está sendo cumprida a Lei
Municipal nº 5.774/2013, que dispõe sobre a publicação
do cadastro das pessoas inscritas para obter vaga nas cre-
ches do Município e dá outras providências? A divulga-
ção conforme o art. 2º, § 1º tem sido cumprida? Existe
alguma programação para atender a todas as crianças da
fila de espera?

Zacarias Piva - PROGRESSISTAS (PP)
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que seja realizada operação tapa bu-
racos na Rua Tolstoi Teixeira Reis, no bairro Sete de Ou-
tubro.
* Solicitou ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que sejam realizadas as seguintes
melhorias no bairro Santa Terezinha: revitalização da Praça
João Rabelo, limpeza do campo de Futebol localizado na
Rua Élcio Rezende Ribeiro, limpeza e manutenção dos
terrenos de propriedade da Prefeitura, instalação de um
ponto de ônibus com banco e cobertura na Rua Bernard
Jonhson Júnior.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos informações a respeito da Praça João
Rabelo, no bairro Santa Terezinha: por que os aparelhos
de Academia de Rua foram retirados da praça? Os apare-
lhos serão substituídos? Se negativo, há possibilidade de
instalar no local um parquinho infantil? Há no cronograma
de ações da Prefeitura alguma melhoria agendada para a
referida praça? Pretende a Prefeitura destinar o local para
lazer ou esporte?

Zilda da Silva - PSDB
Indicação: Solicitou ao Prefeito providencias cabíveis,

através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos, para realizar capina e limpeza em toda a extensão
da Rua dos Inconfidentes, no Bairro Jardim Simões e no-
tificar os proprietários dos lotes de terrenos, caso neces-
sário.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito e à Secretária Municipal da Educa-
ção, as informações: como está sendo realizada a segu-
rança nas escolas públicas do Município? Existe a possi-
bilidade de haver policiamento nas escolas, principalmente
durante a entrada e saída dos alunos? O que pode ser feito
para melhorar a segurança nas escolas? Há equipamentos
de prevenção e combate a incêndio nas instituições?
Requerimento:
* Solicitou ao prefeito, ao Secretário Municipal de Agri-
cultura e Pecuária as seguintes informações sobre as fei-
ras itinerantes de pequenos agricultores: Por que estas fei-
ras não são mais realizadas? Existe a possibilidade de seu
retorno, para incentivar o crescimento das vendas dos pro-
dutores agrícolas?

Zué do Esporte – PODEMOS
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao deputado federal Dimas Fabi-
ano, destinação de recursos para construção da Praça das
Crianças ou uma Academia de Rua para os idosos no bair-
ro Primavera, na área entre a Avenida Antônio da Silva
Neto, Avenida Alberico Petrin e Avenida Moacyr Ribeiro
Bueno.
* Solicitou ao Prefeito e ao deputado federal Dimas Fabi-
ano, que seja realizada a instalação de iluminação pública
no campo de futebol do 24° Batalhão da Policia Militar
em Varginha.
* Solicitou ao Prefeito e ao deputado federal Dimas Fabi-
ano recursos para construção da Praça das Crianças ou
uma Academia de Rua para os idosos na área entre a Rua
Vereadora Gerda Silva e a Rua Aldo Antonio Maselli, no
bairro Santa Terezinha.
* Solicitou ao Prefeito e à Companhia de Saneamento de
Minas Gerais – COPASA o fornecimento e a instalação
de válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar) para
hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais
do município de Varginha, a exemplo do que foi feito no
município mineiro de Prata, conforme minuta abaixo.
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Lei nº 09/2019 que disponibiliza
dispositivo de segurança aos diretores das escolas públi-
cas municipais de varginha.

O Programa Entrevistando da TV VARGINHA
- que vai ao ar às sextas-feiras, às 20 horas - recebe
nessa próxima semana o DUDU OTTONI - Eduar-
do Benedito Ottoni Filho.

Se você não viu os Programas ENTREVIS-
TANDO anteriores vá no Facebook ou no Youtube
e coloque: TV VARGINHA e veja as Entrevistas.

Na Página 6 desta Edição do Jornal MINAS DO
SUL você tem todas as informações sobre a Rede
de TVs MINAS DO SUL.
TV VARGINHA - Uma TV diferente prá você!

Com você as 24 horas do dia!
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PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.

www.tvminasdosul.com.brwww.tvvarginha.com.br

TV VARGINHA TV BELO HORIZONTE

www.tvminasdosul.com.br

TV MINAS DO SUL

Anuncie nas TVs

E-mail: minasdosul@minasdosul.com.br

Você vê as TVs  MINAS DO SUL  VARGINHA BELO HORIZONTE ELOI MENDES
DORENSE no seu celular. Acesse pelo Aplicativo Grátis das TVs. Basta entrar no

AppStore ou GooglePlay no seu Celular e digitar REDE MINAS DO SUL ou TV
VARGINHA ou TV BELO HORIZONTE ou TV ELOI MENDES ou TV DORENSE e baixar

A TVs estão no ar as 24 horas do Dia, os 7 dias da Semana, os 365 dias do Ano
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

Informações: WhatsApp (35) 9 9989-6039 - Cordete Paulo - Diretor de Jornalismo

*** MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
E EMPRESAS FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’

POR CAUSA DISSO.
Anuncie nos Jornais impressos e na Revista

Visando ocupar um pouco mais o tempo ocioso dos alunos da Escola Municipal
José Augusto de Paiva, o professor Alexis Rodrigues, da Secretaria Municipal de Espor-
tes, vem utilizando a Quadra da Escola após o horário letivo, no período da manhã, para
trabalhar iniciação no futsal e conhecimentos básicos da modalidade para alunos nasci-
dos nos anos de 2002 até 2008, sendo eles meninas e meninos.

As aulas são gratuitas e acontecem se segunda a sexta feira:
* Segunda: meninas de 2005 a 2002 * Terça: meninos 2005 a 2002
* Quarta: meninas 2006 a 2008 * Quinta: meninos 2006 a 2008

Nas sexta feiras são aplicadas treinos específicos para goleiros, formação de equi-
pe e um trabalho com peteca. Já são mais de 165 alunos envolvidos nesse trabalho!

Mais de 165 alunos participam do
projeto de futsal feito pela SEMEL e

Escola Municipal José Augusto de Paiva

Com apoio da Prefeitura de Varginha, a equipe do Inatel
- Instituto Nacional de Telecomunicações estará na Praça do ET no dia 26 de abril, de 9h às
15h, realizando a campanha “Lixo Eletrônico - Não descarte essa ideia”.

O projeto recebe  computadores, monitores, periféricos de informática, impressoras e copi-
adoras, telefones fixos e celulares, pilhas, aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

O Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel é uma instituição dedicada à formação de
profissionais no setor de Telecomunicações e Tecnologia. Está localizado em Santa Rita do
Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, região considerada o vale do silício brasileiro.

Não recebe televisores e monitores de tubo abertos ou quebrados, lâmpadas e toners.

Lixo Eletrônico
Não descarte essa ideia

Na terça-feira (16/04), às 19h30, acon-
tece no Theatro Capitólio a eleição para a
escolha de um novo membro da classe ar-
tística para compor o Conselho Delibera-
tivo da Fundação Cultural de Varginha na
Gestão 2019 – 2021.

Podem participar todas as pessoas liga-
das à área cultural: artesãos, artistas cir-
censes, artísticas plásticos, atores, bailari-
nos, capoeiristas, carnavalescos, cenógra-
fos, cineastas, coreógrafos, desenhistas,
designers gráficos, designers de moda, di-
retores de teatro, empreendedores cultu-
rais, escritores, escultores, figurinistas,
fotógrafos, grafiteiros, humoristas, ilumi-
nadores, ilustradores, mágicos, modelos,
manequins, músicos, poetas, produtores
culturais, produtores de eventos, represen-
tantes de culturas populares e folclóricas
(como Folia de Reis, Congado e Pasto-
rinhas), videomarkers, dentre outros.

Os candidatos à vaga poderão se ins-
crever durante o evento. Eles terão espaço
para apresentar as suas trajetórias profis-
sionais, de forma com que os demais par-
ticipantes possam identificar o perfil que
mais seja adequado para contribuir para o
desenvolvimento da gestão cultural da ci-
dade e município de Varginha.

Classe artística vai poder escolher
representante para o Conselho

Deliberativo da Fundação Cultural

Uma lista com os três representantes
mais votados será encaminhada ao prefei-
to Antônio Silva que escolherá quem será
o representante da comunidade artística.

De acordo com o diretor Superintenden-
te da Fundação Cultural, Lindon Lopes, a
participação de todos os artistas é funda-
mental. “Queremos que o processo seja o
mais transparente possível e que os artis-
tas possam escolher da forma mais demo-
crática o seu representante no Conselho
Deliberativo”, destaca Lindon Lopes.

Sobre o Conselho Deliberativo
De acordo com o Decreto 3.549/2004,

o Conselho Deliberativo é órgão superior
de deliberação e orientação da Fundação
Cultural de Varginha. Ele é composto por
cinco membros: dois membros represen-
tantes do poder Legislativo Municipal, dois
membros representantes do poder Execu-
tivo Municipal, e um membro representante
da Comunidade Artística e Cultural do
Município, indicado em lista tríplice.

Os Conselheiros terão mandato de dois
anos e o desempenho de suas atribuições
ou funções será considerado serviço públi-
co relevante, razão pela qual não poderão
receber remuneração, gratificações e ren-
dimentos de qualquer espécie.

Proposição foi discuti-
da em videoconferência
entre deputados mineiros e
técnicos federais do setor
ferroviário.

Um projeto de lei que
tramita no Senado, que tra-
ta de um novo modelo de
construção e operação de
ferrovias pela iniciativa
privada, pode tirar do pa-
pel diversos projetos ferro-
viários reivindicados pela
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG).

A expectativa foi mani-
festada pelo diretor do De-
partamento Ferroviário da
Secretaria Nacional de
Transportes Terrestres do
Ministério de Infraestru-
tura (Minfra), Ismael
Trinks, em videoconferên-
cia com integrantes da Co-
missão Extraordinária Pró-
Ferrovias Mineiras da
ALMG, na quarta-feira (3/
4/19).

Foi a primeira vez que
a Assembleia realizou uma
reunião com convidados
por meio de videocon-

Projeto no Senado pode
viabilizar ferrovias mineiras

ferência. O objetivo da Co-
missão Pró-Ferrovias foi
apresentar e debater, com
representantes da Secreta-
ria Nacional, uma lista de
reivindicações e propostas
de investimentos para re-
cuperação da malha ferro-
viária em Minas Gerais em
vários trechos.

Muitos desses trechos,
hoje, estão abandonados
por desinteresse das con-
cessionárias, tais como a
Ferrovia Centro-Atlântica
S.A., controlada pela VLI
Logística, que por sua vez
tem o grupo Vale como seu
principal controlador.

Para contornar esse de-
sinteresse e a dificuldade
de outros investidores em
assumir a concessão de tre-
chos mais amplos, Ismael
Trinks explicou que a
grande esperança é o Pro-
jeto de Lei (PL) 261/18, de
autoria do senador José
Serra (PSDB-SP), que tra-
mita no Senado, e cria um
modelo simplificado de
autorização à iniciativa

privada ou consórcios para
construir e operar linhas
ferroviárias.

A proposta discutida no
Senado estabelece que as
autorizações não terão vi-
gência predefinida, sendo
extintas somente por cas-
sação, caducidade, decai-
mento, renúncia, anulação
ou falência.

“Nos Estados Unidos,
quando aprovaram esse
modelo de operação, na
década de 80, a malha fer-
roviária mais que dupli-
cou. Muitas de nossas li-
nhas podem não ser viá-
veis para concessão, mas,
são para autorização”, afir-
mou o diretor Ismael
Trinks.
* Leia o texto na íntegra no portal da ALMG
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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 quanto
é maracutaia / E é assim qui um dia / quando
a gente tivé mais-pra-lá-do-qui-pra-cá / nóis
vai morá no rancho do Sinhô pra inté nunca
mais se acabá...”

***** 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 batatga 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 recolhi-
mento de impostos?

Fantástica idéia!...
*****

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 melhor
emprego, a melhor dieta, 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?
Respossta: 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 140, preciso realmente de um carro 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 morrer.

*****
(...) 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, por-
que o dinheiro não deu, mas vai me proporcionar
o aconchego de quem amo ... (...)

*****
(...) O rosto, que já não é jovem, mas carrega as
marcas das histórias que me constituem. O cor-
po, 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 ma-
nutenção, 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 perguntam:
- 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 m..... que fechou a porta.

7- Quando você pára em frente a bomba de
gasolina, e o funcionário pergunta:
- Gasolina?
- Não! Enche com tinta de caneta!

Vitória - Vencer os outros não chega a ser uma
grande vitória. Vitorioso é aquele que consegue
vencer a si mesmo, combatendo seus vícios e
mantendo a mente positiva. A vitória sobre nós
mesmos é muito mais difícil, pois, requer muita
coragem, mais disciplina e mais decisão.

*****
Respire com consciência - Quando estiver pre-
cisando relaxar ou desacelerar seu ritmo, faça a
respiração completa. Inspire calmamente o ar pelo
nariz, contando três segundos. Então, bloqueie a
respiração por um tempo, retendo o ar, e expire
pela boca em seis segundos. Assim, você estará
atuando diretamente sobre o sistema nervoso au-
tônomo.

*****
Meditar faz bem - Muitos estudos científicos
sobre a meditação foram realizados para saber,
cientificamente, como esse processo pode bene-
ficiar o ser humano. E os resultados, até agora,
tem sidoespantosos: pesquisas mostraram que a
meditação alivia a dor, aumenta a capacidade de
atenção, melhora o sistema imunológico e repre-
senta maior conexão entre o corpo e a mente. Após
quatro semanas de prática (11 horas) de medita-
ção, nosso cérebro passa por mudanças físicas no-
táveis e altamente 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 ca-
paz de fazê-lo sentir-se realizado. Por último, sai-
ba que aquele que se empenha em uma carreira
para a qual há um sentido profundo, 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 nutrientes 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 adequadas de
carboidratos previnem a depressão. Ela também
é rica em vitamina B6. É uma das melhores fon-
tes  de potássio, elemento que está diretamente
relacionado ao equilíbrio da pressão arterial. Além
disso, as fibras presentes na banana melhoram o
funcionamento intestinal. Se tudo não bastasse,
ela ainda é rica em magnésio e fósforo.

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 letra;
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- Ceará;  16- Berinjela;
17- Júlio Verne;  18- Nelson Rodrigues;  19- O
Diabo;  20- Gaisel.

ABRIL 2019
Áries 21/3 a 20/4 - Demonstre fir-
meza, 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 nes-
te momento nenhuma reclamação,
choradeira, baixo astral. A hora é

de festa e alegria.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure en-
tender e compreender as pessoas.
Respeite as diferenças. Cada um

tem suas razões.

Câncer 21/6 a 21/7 - Pensamento
positivo. Procure desviar sua aten-
ção para assuntos e coisas negati-
vas. 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 remoer o passado. Ano Novo,
perspectivas de futuro. Planeje, es-

tabeleça metas – se organize.
Libra 23/9 a 22/10 - Bom que se
livrou de amarras. Desenvolva sua
auto-estima. Você faz muita gente

feliz.

Escorpião 23/10 a 21/11 - A hora
é agora, Reunião em família. Por
cartas na mesa. Abertura e franque-

za – Sim, sim. Não, não.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Uma boa
dose de coragem para atingir me-
tas maiores. Veja como e entre em

ação, sem medo.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Hora
de acertos, eliminar desacertos e
programar o novo ano: pés no chão

– olhos no alto.
Aquário 21/01 a 19/2 - Evite ape-
go a detalhes. Só atrapalham. Você
merece o melhor e perde tempo

com ninharias.

Peixes 20/02 a 20/03 - Procure en-
sinar sem a preocupação de exigir
que as pessoas refaçam suas vidas,

nem imitem você.

Candidatos a Vereador
* com mais de 200 votos e não eleitos em 2.016

Professor Rodrigo Naves - PSC    1.190
Racibe da Acrenoc - - PTB    1.140
Reginaldo Tristão - - PSD     1.094
Apoliano do Projeto DOM PSC  1.058
Dr. Adilson Rosa - - PSC    1.033
Zé Morais - - - PP          910
Carlinho da Padaria - PTN     878
Bebeto do Posto - - PTN     859
Henrique Lemes - - PV     829
Adilson BBoy Pé de Chumbo PR     812
Diná do Colégio Batista - PSC     806
Tustão Cabeleireiro - PTN     723
Cristóvão - - - PTN     706
Afonso Monticeli - - PSDB    702
Tonhão da Ambulância - PMN     674
Cid Zanateli - - - PSDB    638
Drª Rejane Psiquiatra - PSDB    629
Valério da Aprosep- - PSB     608
William do Skate - - PCdoB   596
Jorge Direne- - - PT     564
Gabriel Kentenich - - PTB     562
Maria Paula - Fisioterapeuta PSDB    507
Paulo Cesar - - - PSD     503
Terezinha Assistência Social PTB     497
Mário Terra - - - PTB     491
Danilo Baroni - - PTB     456
José Reis - - - PSL     443
Nivaldo Bombeiro - - PSB     423
Newtinho Lanchonete - PP     423
Dinho do Jubileu - - PRB     405
Maguilão Daniel - - PTN     404
Adriano Alemão - - PSL     393
Amanda Caixeta - - PSDB    361
Filipe Bueno - - PEN     331
Tipolim - - - PTB     325
Klinger Keixada Eletricista PP     321
Wagner Buba - - PP     320
Carlinho Pressato - - PSL     318
Maestro Cassiano Maçaneiro PPS     310
Hernane da Fermav - PSC     310
Tenente Jair - - - PSDB    309
Fabiane - Bia do Volei - PDT     298
Professor Carlos Frade - PSDB    294
Irmão Darlan - - PSL     284
Cido Dentista - - PP     281
Daniel do Elevador - PTN     279

Mauri Bomfim Gabriel do ET PPS      279
Dr. Jorge de Lima - - PDT      271
Eliézer da Auto Escola - PP      268
Rose Cabeleireira - - PTN      260
Anderson Barros Neneco - PTB      257
Barriga do Espetinho - PTN      253
Juninho Central Lanches - PSD      253
Antonio Ideon Silva - PP      249
Professor Edevaldo - PDT      247
Zequinha da Digessul - PTN      246
Luiz da Loteria - - PTB      239
Paulista - - - PP      239
Ivanice (Nice) - - PDT      232
Lilia Perpétua - - PMDB    229
Wander Advogado - - PRB      228
Marcírio Bingão - - PT      226
Douglas Motoboy - - PSD      224
Cléber da Vargem - - PSC      219
Magrão Cabeleireiro - PSL      219
Jaara Cardoso - - PSL      218
Emerson Motoboy - - PTN      217
Ivan Lemes - - - PSB      217
Pastor Hamilton - - PSB      207
Jaqueline da Zumba - PTN      204
Marcinho da Lotérica - PSB      201
Helen Garcia - - PTN      201
Claudineia (Casinha) - PSD      200
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Na sexta-feira, 5/04, a
ACIV - Associação Comer-
cial Industrial Agropecuária
e de Serviços de Varginha
realizou um encontro em
seu auditório para comemo-
rar os 95 anos da entidade
em nosso Município.

Além de toda a equipe
ACIV, estavam presentes
representantes do comércio
e da indústria, de organiza-
ções civis e militares, secre-
tários Municipais da atual
administração de Varginha
(de Indústria, Pedro
Gazzola e de Turismo,
Barry Charles), entre eles a
secretária de Educação,
Rosana Carvalho, na oca-

Secretaria de Educação de Varginha
participa da comemoração

dos 95 Anos da ACIV de Varginha

sião representando o prefei-
to Antônio Silva. Em sua
fala, a secretária Rosana
parabenizou toda a equipe
da ACIV pela sua vitoriosa
trajetória em todos esses
anos de existência e pela

parceria que desenvolve
com diversas instituições de
nossa cidade, sendo inclu-
sive grande parceira da
Educação.

Na oportunidade, o pre-
sidente da ACIV, Anderson
de Souza Martins, discorreu
sobre os projetos já realiza-
dos e os que ainda serão
desenvolvidos em 2019,
ressaltando a importância
de cada um para o progres-
so da nossa cidade e apre-
sentou a nova marca da en-
tidade, uma logo com
design mais moderno e di-
nâmico.

* Texto e fotos: Solange Conde/
SEDUC – Varginha/MG

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

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 preços Especiais, Linux ou Windows.

(35)  3222-6046* Perícia
* Auditoria

* Consultoria
* Contabilidade

CRC 7363 MG

E-mail: valimconsultoria@yahoo.com.br

&
Contadores
Associados

Rua Alberto Cabre, 539
Vila Pinto - VARGINHA

Dando sequência às melhorias na ilumina-
ção pública da cidade, a Prefeitura de
Varginha, por meio da SELT - empresa con-
cessionária do serviço, realizou a revitalização
da iluminação da Praça José Braga Jordão, no
bairro Barcelona, atendendo, assim, a uma
antiga reivindicação dos moradores daquela
localidade.

Quem esteve por lá para  conferir o servi-
ço foi o vice-prefeito Vérdi Melo que, inclu-
sive, solicitou da Secretaria de Obras a poda
das árvores e limpeza da praça para maior se-
gurança da população.

"A nossa Administração vem dando aten-
ção especial já há algum tempo fazendo a

Prefeitura de Varginha revitaliza iluminação de praça no Barcelona
revitalização da iluminação pública da cidade
e município de Varginha. Inclusive, solicitamos
a elaboração de um projeto maior para ser im-
plantado no bairro Barcelona, mas, enquanto
o projeto não sai, pedimos a revitalização e
agora a poda das árvores.

O comerciante Ronei Marangão elogiou a
iniciativa da Administração Antonio Silva -
Vérdi Lúcio Melo: "Estava tudo muito escuro,
perigoso, e agora com esta obra  vai melhorar
bastante para nós comerciantes e para as pes-
soas que residem no entorno da praça".

Como ele, a comerciante Marilaine Bruniera
agradeceu ao prefeito Antonio Silva e o vice
Vérdi: "A iluminação vai dar mais segurança
para todos nós".

Reuniram-se na sede do CDCA - Centro de Desenvol-
vimento da Criança e do Adolescente,  a Presidente do
CDCA Juliana de Paula Mendonça, o presidente da Asso-
ciação Comercial de Varginha – ACIV, Anderson Martins,
a Coordenadora Geral do CDCA, Maria Alice de Barros
Bemfica, a Professora de Artes, Rossana Ippólito e a As-
sistente de Projetos, Loyana Bessa, para planejarem a ex-
posição que será realizada pelos beneficiários do setor de

CDCA participa da 4° edição Café com Tudo

Marcenaria e Artesanato, como parte das atividades da quarta edição do ‘Café com
Tudo’, criado com o objetivo de projetar Varginha e fazer com que a cidade seja reco-
nhecida como a Capital do Café. O ‘Café com Tudo’ chega a sua quarta edição este ano,
devendo movimentar a cidade entre os dias 22 a 26 de maio.

O café é a mola mestra do Sul de Minas!


