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Por que esse tema foi escolhido e qual a sua intenção?
O Contran aprovou no final de fevereiro, o mote de 2019 do Observatório Nacional

de Trânsito para a campanha Maio Amarelo. Neste ano, o tema central é “No Trânsito,
o sentido é a vida”. Esse tema foi cuidadosamente escolhido pelos órgãos responsáveis.

O objetivo é trazer uma reflexão à sociedade e instigar que haja um pensamento
sobre as formas de encarar a mobilidade em todo o País. (Pág. 8)
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Governo de Minas e
Correios firmam parceria
para ampliar oferta de ser-
viços. ‘Balcão do Cidadão’
vai disponibilizar atendi-
mento público aos mineiros
com maior comodidade

Na segunda-feira (27/5),
o governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema, e o pre-
sidente dos Correios, gene-
ral Juarez Cunha, assinarão
protocolo de intenções para
instituir parceria com o Bal-
cão do Cidadão Correios,
no Estado.

A iniciativa prevê a
disponibilização de serviços
públicos com qualidade, co-
modidade e conveniência
aos cidadãos mineiros, nas
agências dos Correios. A as-
sinatura ocorrerá no Palácio
Tiradentes, em reunião que
será aberta pelo secretário
de Estado de Planejamento
e Gestão, Otto Levy.

“Para nós o ganho será
gigantesco. Passaremos de
uma rede de 31 UAIs (Uni-
dades de Atendimento Inte-
grado) para 1.055 agências
dos Correios, em todos os
853 municípios mineiros”,
ressalta Romeu Zema, para
quem o cidadão será o mai-
or beneficiado com a coo-
peração. “O Governo está
comprometido em fazer
deste acordo uma referência
para outros Estados”, res-
salta Romeu Zema.

O presidente dos Correi-
os, general Juarez Cunha,
que irá lançar o Balcão do
Cidadão nacionalmente na
próxima sexta-feira (31/5),
informa que 70% dos cida-
dãos brasileiros moram até
três quilômetros de uma
agência, nas cidades brasi-
leiras.

“A unanimidade dos
Correios nos municípios faz
com que 70% dos CPF emi-
tidos no Brasil sejam nas
agências”, explica, comple-
tando que a empresa deseja
levar outras comodidades
para os cidadãos.

Minas será pioneiro nes-
ta parceria, que começará
ofertando serviços do Insti-
tuto de Previdência dos Ser-

‘Balcão do Cidadão’
Governo de Minas e

Correios firmam parceria
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vidores do Estado de Minas
Gerais (Ipsemg). Outras
instituições, como ministé-
rios, tribunais e prefeituras,
além de Estados, por meio
do Balcão do Cidadão Cor-
reios, poderão, também,
ampliar o acesso da popu-
lação a serviços como emis-
são de carteira de identida-
de, entre outras conveniên-
cias, com a oportunidade de
utilizar a infraestrutura e a
capilaridade da empresa es-
tatal.

A adesão do Governo de
Minas Gerais, com a assi-
natura do protocolo de in-
tenções, tem objetivo de
ampliar a rede de atendi-
mento aos cidadãos minei-
ros, que hoje é feita em duas
vertentes: presencial e digi-
tal. Com a parceria, a dis-
ponibilidade de pontos de
atendimento será ampliada,
pois, cada agência dos Cor-
reios passa a ser um ponto
de apoio também do gover-
no Estadual.

Estarão presentes na ce-
rimônia representantes da
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social, Ip-
semg, Polícia Civil e gesto-
res dos Correios.

Melhoria do
atendimento

O Governo do Estado de
Minas Gerais está constru-
indo um grande programa
voltado para a melhoria dos
serviços públicos que tem
como frentes de atuação:
* Simplificação de procedi-
mentos
* Digitalização dos serviços
* Novas tecnologias para
relacionamento com cida-
dão
* Transformação dos servi-
ços
* Ampliação da rede de
atendimento presencial

Essas iniciativas estão
alinhadas à Política de Sim-
plificação do Governo, que
tem o objetivo de desburo-
cratizar a relação com os
cidadãos por meio de ações

que facilitem o acesso aos
serviços estaduais, seja de
modo presencial ou digital.

Apesar da tendência de
digitalização dos serviços pú-
blicos e da importância que
o governo Mineiro tem dado
para o assunto, é preciso con-
siderar a realidade de todos
os cidadãos mineiros.

Minas Gerais é o Esta-
do com o maior número de
municípios do Brasil (853),
tendo uma dimensão territo-
rial da França e uma popu-
lação equivalente à do Chi-
le. Aliado a isso, tem-se um
perfil heterogêneo da popu-
lação em relação ao uso e
acesso a tecnologias.

Sendo assim, a presta-
ção de serviços presenciais
deve ser considerada. Atu-
almente, o Governo do Es-
tado de Minas Gerais está
passando por cenário de
graves restrições orçamen-
tárias e financeiras, o que
dificulta a expansão da sua
rede de atendimento presen-
cial.

Dessa forma, a parceria
com os Correios, por meio
do Programa Balcão do Ci-
dadão, aparece como uma
estratégia ideal para expan-
são da rede de atendimento
presencial. Em Minas Ge-
rais, os Correios estão pre-

sentes em todos os municí-
pios com 1.055 agências.

Por meio das 31 UAIs,
em Minas, são realizados
em média 6 milhões de
atendimentos anuais, com
serviços como emissão de
carteira de identidade e car-
teira de trabalho, requeri-
mento de seguro desempre-
go, dentre outros.

Alguns municípios ain-
da não contam com a pres-
tação direta de serviços, o
que faz com que o cidadão,
muitas vezes, tenha de se
deslocar para obtenção do
serviço desejado.

A ação inicial desse pro-
jeto será a implantação de
serviços do Ipsemg em que
os beneficiários poderão
acessar nas unidades dos
Correios serviços para ob-
tenção dos seus benefícios,
emissão de certidões, etc.

Por exemplo: hoje um
beneficiário do Ipsemg, que
mora no município de
Buritis, tem de se deslocar
por 250 quilômetros até
Paracatu, que é a unidade
mais próxima. Além do
Ipsemg, que será um proje-
to piloto da parceria, há a
expectativa de expansão
para outros serviços estadu-
ais.________________________________________________
Crédito (foto): Renato Cobucci/Imprensa MG

Dentre os possíveis e prováveis candidatos a Prefeito de
Varginha, agora nas eleições de 2020, o vice prefeito Vérdi
Lúcio Melo vem trabalhando de há muito, mesmo antes,
ainda como vereador por diversos mandatos.

A vice Prefeito já chegou.
Também vem demonstrando seu intento, o atual Presi-

dente da Câmara, vereador Dudu Ottoni - visando usufruir
da tradição e do prestígio político de seu pai Eduardo Ottoni.

Aliás, em não emplacando Vérdi Lúcio Melo - que é do
PSDB e pode ir para o PTB - realmente Dudu Ottoni é uma
opção, mesmo na lista contendo nomes como Jéferson Melo,
e o próprio Dilzon Melo.

Porém, abertamente, quem vem se movimentando, tanto
é que se candidatou a deputado visando firmar seu nome
mais ainda junto ao eleitorado varginhense, é o vereador
Zacarias Piva, que vem empreendendo uma estratégia  mi-
rando o Paço Municipal nas próximas eleições. Piva está se
aproximando cada vez mais dos bairros, dos empresários e
da imprensa.

O vereador Zacarias Piva hoje tem crescente interlocução
com seguimentos da sociedade e vem adotando uma agenda
regular com a imprensa tradicional, e notadamente nas re-
des sociais. E Piva tem ainda uma estratégia importante que
tem se mostrado eficiente: a presença nos mais diversos
eventos que acontecem na cidade e na zona rural.

A estratégia de se mostrar através da imprensa tradicio-
nal, e se lançando nas redes sociais, como whatsapp e etc.,
deve ter ficado atento ao ver, dentre outros, o governador de
Minas, Romeu Zema, e o presidente Bolsonaro, que, depois
de assumir os governos Estadual e Federal, respectivamen-
te, xingando e brigando com a imprensa, hoje Zema já fez
as pazes com o setor e Bolsonaro já vem dizendo da impor-
tância da imprensa tradicional.

O projeto de Zacarias Piva toma dimensão estratégica na
medida que atende - e até mesmo suscita eventos - aceitan-

do convite para conhecer as ações
de seus prováveis apoiadores,
bem como eleitores, passando por
manter contato com líderes em-
presariais, industriais e sociais.

Por sua vez, o ex-deputado es-
tadual Dilzon Melo (PTB) está
contido nas suas ações públicas,
mas, não deixando de marcar pre-
sença em eventos, especialmente
políticos, pois, político de verda-
de nunca deixa de atuar.

Assim, nas eleições municipais
de 2020 o ex-deputado tem a op-
ção de ser candidato a prefeito de
Varginha para que o seu PTB
mantenha o comando da Admi-
nistração Municipal que somado
ao PP e PSDB vem mantendo o
atual grupo político no comando
da cidade e município de
Varginha.
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O governador Romeu
Zema anunciou, na tarde da
quarta-feira (22/5), uma série
de investimentos que irão
potencializar a economia do
Estado. O primeiro anúncio foi
a ampliação da fábrica de mo-
tores da Fiat Chrysler
Automobiles, em Betim, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Na sequência, um protoco-
lo de intenções entre o Gover-
no de Minas, por meio da Com-
panhia de Gás de Minas Ge-
rais (Gasmig), e a Fiat foi assi-
nado para promover e incenti-
var o uso de combustíveis sus-
tentáveis, além da implantação
de programas e projetos que fo-
mentam a educação, pesquisa
e desenvolvimento na área de
Engenharia Automotiva.

Um decreto também foi
assinado pelo Governador al-
terando o Regulamento do Im-
posto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores. Ao
todo, os investimentos giram
em torno de R$ 8,5 bilhões até
2024 e a expectativa é que 9,2
mil empregos sejam gerados na
Fiat e fornecedores.

Em discurso, o governador
Romeu Zema ressaltou que os
investimentos anunciados es-
tão entre os maiores da histó-
ria de Minas Gerais. “É extre-
mamente gratificante estar aqui
agora nesse momento, muito
provavelmente celebrando um
dos maiores investimentos que
Minas Gerais recebe em déca-
das. O último grande investi-
mento que Minas recebeu nes-
se montante foi da própria Fiat,
43 anos atrás”, afirmou.

E acrescentou: “Quero
transformar Minas em um Es-
tado amigo de quem investe,
trabalha e gera empregos. Nos
últimos anos tivemos uma in-
versão de valores. Fico conten-
te de a Fiat ter acreditado em
nossos planos e palavras. Não
irão se arrepender”, garantiu o
governador Zema.

O Governador salientou al-
guns pontos das parcerias
anunciadas naquela quarta-fei-
ra. “Vamos olhar para frente.
Teremos diferenciação do
IPVA para veículos movidos a
gás, vamos ter revolução na
questão de gás no Brasil nos
próximos anos. Vamos ter par-
ceria com as escolas, o que é
extremamente importante. No
meu governo, não só a Fiat
como todo o setor produtivo
terão o maior apoio. Estamos
trabalhando para que o com-
promisso de criar pelo menos
150 mil empregos por ano seja
cumprido”, completou Romeu

Governo de Minas e Fiat anunciam
expansão da fábrica de motores e

investimento de R$ 8,5 bi

Protocolos de intenção foram assinados durante evento
em Betim com a presença do governador Romeu Zema

Zema, citando que, nos três
primeiros meses de 2019, Mi-
nas foi o Estado do Brasil que
mais gerou empregos.

Parcerias
As parcerias anunciadas na

quarta-feira são resultado das
estratégias do Governo de Mi-
nas Gerais para apoiar empre-
sas instaladas no Estado, pro-
mover as exportações de pro-
dutos mineiros e atrair novos
aportes para a região. Em dis-
puta com outros países, Minas
conquistou a ampliação da fá-
brica de motores que resultará
em R$ 500 milhões em inves-
timentos e elevação de 1.200
empregos. O restante do aporte
será destinado ao desenvolvi-
mento de novos produtos, além
de instalações industriais e no-
vas tecnologias.

Em contrapartida, o Go-
verno de Minas Gerais dispo-
nibilizou um regime tributário
especial para propiciar o alto
investimento no Estado. Have-
rá a concessão de diferimentos
do ICMS devido nas aquisi-
ções de insumos e bens do ati-
vo permanente, bem como na
concessão de crédito presumi-
do nas vendas dos produtos in-
dustrializados pela Fiat em
Minas Gerais.

O tratamento tributário
tem o intuito de diminuir o
acúmulo de saldos credores,
possibilitando que a empresa
passe à condição de devedora
do ICMS.

Incentivo ao uso de
combustíveis sustentáveis

Além da assinatura para
investimento da fábrica, um
termo de cooperação técnica
foi assinado entre a Fiat e a
Gasmig para promover e incen-
tivar o uso de combustíveis
sustentáveis. A empresa
multinacional irá fabricar veí-
culos com motores predispos-
tos ao uso de Gás Natural Vei-
cular (GNV) e biometano.

A Fiat disponibilizará pes-
soal técnico para que, em con-
junto com a Gasmig, possa
buscar fomento à inovação e
alternativas tecnológicas a par-
tir dos testes e uso do GNV e
gás biometano.

A disponibilização da es-
trutura fabril, de laboratórios,
equipe operacional e técnica irá
facilitar a maximização da efi-
ciência energética do combus-
tível, buscando, por exemplo,
o desenvolvimento de materi-
ais mais leves, alternativos e
soluções de baixo custo.

Toda a logística necessária
para a realização do abasteci-
mento dos veículos com gás
natural será realizada pela

Gasmig.
Enfatizando a importância

dos estudos para carros movi-
dos por GNV, o governador
Romeu Zema assinou um de-
creto que altera o Regulamen-
to do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores.
Os veículos novos, fabricados
em Minas Gerais cujo motor de
propulsão seja movido a gás
natural terão benefícios espe-
ciais como a isenção do paga-
mento de IPVA. A instalação
deve ser feita no mesmo ano
em que o carro for fabricado e
é obrigatória a certificação pelo
Inmetro.

Educação e pesquisa
Como parte dos investi-

mentos, o Governo de Minas e
a Fiat também firmaram uma
parceria em educação, pesqui-
sa e desenvolvimento. O termo
de intenções visa realizar pro-
gramas e projetos na área de
Engenharia Automotiva. O es-
copo consiste na implemen-
tação de ações de curto, médio
e longo prazo, com vigência de
até 48 meses. Programas como
Summer Camp e Circuitos,
identificados como ações ime-
diatas, visam abordagem de
conteúdos nas áreas de indús-
tria 4.0, segurança veicular,
design, powertrain, dentre ou-
tros.

Confiança
Antonio Filosa, COO da

Fiat Chrysler Automóveis para
a América Latina, salientou
que este é o maior ciclo de in-
vestimentos já realizado na
planta de Betim desde sua cri-
ação. “Serão R$ 8,5 bilhões, 15
novos modelos de veículos até
2024 e novas tecnologias, uma
delas é o novo investimento de
motores turbo de alta eficiên-
cia”, destacou.

O CEO da Fiat Chrysler
Automóveis, Mike Manley,
pontuou que a empresa tem
conseguido um bom desempe-
nho no Brasil, sendo a Fiat uma
das empresas que mais cresce
no mercado. “O Brasil é a casa
da Fiat há mais de 40 anos.
Essa planta (em Betim) ajudou
a revolucionar a indústria da
América Latina. Betim sempre
esteve no centro disso. São
mais de 16 milhões de veícu-
los fabricados e 3,2 milhões de
unidades exportadas”.

Já o presidente da Fiat
Chrysler Automobiles, John
Elkan, destacou o momento
histórico vivido pela empresa.
“O Brasil é um lugar especial
e é sempre um prazer retornar
ao País. A Fiat tem alcançado
resultados impressionantes no
Brasil nos últimos anos. Meu
avô escolheu Minas para a ins-
talação da Fiat como um ato pi-
oneiro e de confiança”, disse.

Também participaram da
solenidade os secretários de
Estado de Fazenda, Gustavo
Barbosa; de Desenvolvimento
Econômico, Manoel Vitor; de
Planejamento e Gestão, Otto
Levy; o presidente da
Assembleia Legislativa de Mi-
nas, deputado Agostinho
Patrus; o prefeito de Betim,
Vittorio Medioli; o embaixador
da Itália no Brasil, Antonio
Bernardini, entre outras auto-
ridades.

O grupo ‘O Boticário’ –
instalado no Porto Seco – e
o ‘Mart Minas’ – do ramo de
supermercados, instalado
próximo ao bairro Cidade
Nova tem previsão de início
das operações em Varginha
no mês de julho.

A Recepção da Prefeitu-
ra no centro da cidade rece-
beu candidatos aos cargos de
operador de empilhadeira e
fiscal de perdas e danos para
O Boticário.

O Mart Minas selecionou
dezenas de pessoas, sendo
que para as vagas de repo-
sitor foi dada a oportunida-
de do primeiro emprego – ou
seja, não exigiu experiência.
Já para as demais vagas foi
exigido, no mínimo, o Ensi-
no Médio completo.

Os novos funcionários
passam por treinamento de
50 dias, em Belo Horizonte.
Tem uma turma que já está
na capital mineira há cerca

PREFEITURA GERANDO EMPREGOS
Dois empreendimentos devem gerar mais
de 300 oportunidades de trabalho

de um mês, recebendo atua-
lizações para as funções de
lideranças como encarrega-
dos e até mesmo caixas. Ou-
tra turma seguiu para BH na
última quarta-feira sendo
composta na maioria por
repositores e operadores de
loja.

Todo o processo de ins-
talação das empresas rece-
beu total apoio da Prefeitura
de Varginha.

O Setor de Empregos da
Prefeitura tem a função de
intermediar a relação entre
os profissionais que estão
disponíveis para o mercado
de trabalho e empresas que
oferecem vagas.

Os currículos podem ser
entregues na Prefeitura do
centro, na rua Presidente
Antonio Carlos, 356 ou en-
viados para o email
curriculo@varginha.mg.gov.br.

Os servidores da Câma-
ra Municipal de Varginha ti-
veram uma tarde diferente
na sexta-feira (10/05),
quando foram iniciadas as
atividades do projeto “Aca-
demia do Servidor”.

A ação da atual Mesa
Diretora (presidente Dudu
Ottoni, vice presidente
Marquinho da Cooperativa,
secretário Carlos Costa)
através da Escola do Legis-
lativo é destinada a todos os
servidores, efetivos, comis-
sionados e estagiários.

A medida visa capacitar
e aperfeiçoar profissional-
mente os servidores do Po-
der Legislativo através de
cursos presenciais para pro-
mover uma maior eficiência
e qualidade na prestação do
serviço público.

Com um total de 15 en-
contros, a capacitação será
ministrada por profissionais
do Ipecont – Consultoria e

Câmara de Varginha inicia
Projeto para Servidores com

foco na Capacitação e Melhoria
no Atendimento ao Público

Educação Corporativa.  As
aulas são realizadas quinze-
nalmente, sempre às sextas-
feiras, das 14h às 17h, até o
dia 1º de novembro.

Na abertura do curso, o
presidente da Câmara, ve-
reador Dudu Ottoni, desta-
cou a importância do proje-
to. “Durante esses 15 en-
contros, os servidores serão
capacitados em diversos te-
mas. Os cursos são certifi-
cados e todo esse conheci-

mento adquirido poderá ser
aplicado mesmo que futura-
mente o servidor não esteja
mais trabalhando na Câma-
ra. Valorizar o servidor é
uma das nossas metas du-
rante essa Administração”.

Entre os temas propos-
tos estão atendimento ao
público, processo legisla-
tivo, oratória, redação ofi-
cial, liderança e gestão, en-
tre outros.
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No mês de abril, Minas
Gerais registrou quatro ve-
zes o número de novas va-
gas de empregos oferecidas
no mês de março de 2019.

Os dados do Cadastro
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) fo-
ram divulgados na sexta-
feira (24/5), pelo Ministério
da Economia. E leva em
conta somente o trabalho
formal, ou seja, com Cartei-
ra assinada.

No Brasil, segundo o
Caged o saldo também foi
positivo, com a abertura de
129.601 vagas, uma varia-
ção de 0,30%.

Os números apontam
que Minas teve 162.433 no-
vas contratações contra
140.085 demissões, com
um saldo positivo de 22.345
novos postos de trabalho, o
que representa um cresci-
mento de 0,55%.

Minas quadriplica
vagas em abril

Comparada ao mês anterior oferta de empregos
cresce quatro vezes no Estado de Minas Gerais

Em março, foram 5.163
novos postos de trabalho
abertos nos vários segmen-
tos produtivos com Cartei-
ra assinada. O Estado ficou
atrás apenas de São Paulo,
que registrou um saldo de
50.168 vagas.

O setor de serviços ficou
em primeiro lugar na oferta
de vagas com quase 9.817
postos formais, com desta-
que para alimentação, ser-
viços médicos e veterinári-
os. É seguido pela agrope-
cuária com 7.389 empregos,
o  que representa quase o
dobro dos empregos ofere-
cidos em março.

Outro setor que apontou
bom desempenho foi o da
transformação, com a ofer-
ta de 2.833 novas frentes de
trabalho. Destaque, ainda,
para a construção civil, que
pulou de 322 vagas no mês
passado para 2.132.
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Na manhã da terça-feira
(14/05), a Prefeitura de
Varginha substituiu as antigas
lâmpadas de vapor de sódio
por modernas luminárias com
a tecnologia LED no entorno
da Estação Ferroviária. A ins-
talação foi feita pela Selt En-
genharia, contratada pelo
Município para a manutenção
da iluminação pública da ci-
dade.

Cada uma delas possui
180 watts e são, em média,
três vezes mais econômicas
que as convencionais.

Elas possuem, ainda, uma
maior eficiência luminosa, ou
seja, deixam os locais onde
estão instaladas mais ilumina-
dos. Por isso, são ideais para
áreas extensas com grandes
aglomerações de pessoas.

Prefeitura de Varginha instala lâmpadas
de LED no entorno da Estação Ferroviária

As luminárias foram pro-
duzidas em Varginha pela
Philips/Signify.

De acordo com o vice-pre-
feito Vérdi Lúcio Melo o in-
tuito é melhorar a segurança

do público que frequenta o
projeto ‘5ª da Boa Música’.

“As novas luminárias so-
mam ao nosso investimento
feito com as câmeras de
videomonitoramento e ao
maior policiamento da Guar-

da Civil Municipal e Polícia
Militar. Queremos proporcio-
nar mais segurança aos
frequentadores deste Projeto
tão importante para a cultura
e lazer na nossa cidade”, re-
força Vérdi.

O tradicional projeto
Seresta na Praça já está de
volta desde o domingo (12/
05). A apresentação acontece
a partir de 20h na Praça Getú-
lio Vargas, com as músicas
executadas pelo Conjunto Pri-
mo Trombini.

A iniciativa é da Associa-
ção de Seresteiros, com apoio
da Prefeitura de Varginha, por
intermédio da Fundação Cul-
tural.

Para o diretor Superinten-
dente da Fundação Cultural,
Lindon Lopes, “A primeira
apresentação do ano marcou
uma data muito especial: o
Dia das Mães. O projeto é uma

Seresta na Praça já retornou aos domingos

excelente oportunidade de
lazer para o público, principal-
mente o da terceira idade, que
contará com a atração todos os
domingos a partir de agora”.

O público poderá ouvir
músicas de Orlando Silva,
Carmem Miranda, Sílvio Cal-
das, Francisco Alves, dentre
outros, que são referência na
Música Popular Brasileira.

Conjunto
Primo Trombini

O Conjunto Primo Trom-
bini possui cerca de 70 anos
de história em Varginha, mas

foi reconhecido e oficializado
pela Prefeitura na década de
1970. As apresentações sema-
nais começaram 10 anos de-
pois, com o apoio da Funda-
ção Cultural.

Atualmente, as atividades
são conduzidas pelo cantor
Guido Braga. O grupo é man-
tido pela Associação dos
Seresteiros de Varginha, enti-
dade sem fins lucrativos e re-
conhecida de utilidade públi-
ca municipal.

A Praça Getúlio Vargas foi
adaptada para dança e virou o
local do projeto. Das 20h às
22h, cerca de 300 pessoas se
emocionam e se divertem com
o talento desses artistas.

Uma pesquisa feita pela
Faculdade de Medicina Ve-
terinária da Universidade de
São Paulo (USP) - Postada
em 28/07/2016 - e enco-
mendada por uma fabrican-
te de alimentos para animais
traçou o perfil de compor-
tamento dos donos de pets
e apontou as principais di-
ferenças entre proprietários
de cães e gatos.

No Brasil, 44,3% dos
cerca de 65 milhões de do-
micílios possuem pelo me-
nos um cachorro e 17,7% ao
menos um gato, de acordo
com dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Atualmente,
há no total 52,2 milhões de
cães e 22,1 milhões de ga-
tos no País.
Confira a seguir as

principais
características dos

donos de pets
Cães
* Proprietários de cães são,
em sua maioria (51%), ca-
sados.

No Brasil 44,3%
dos domicílios
possuem pelo

menos um cachorro
e 17,7% um gato

* Donos de cães têm, em
média, 41 anos, e 93% mo-
ram com mais de uma pes-
soa.
* 82% dos proprietários de
cachorros são de classe AB
(na classe A, são 24%); 59%
moram em casas.
* 24% adotaram seus cães,
sendo 59% deles sem raça
definida
* 44% veem seus cachorros
como filhos - a maioria dos
que têm essa opinião é mu-
lher solteira de até 40 anos.
* 64% dos entrevistados
deixam os cães dormirem
dentro de casa.

Gatos
* 61% dos donos de gatos
são mulheres.

* 48% acreditam que os
felinos entendam o humor
dos donos.

* 45% veem seus gatos
como filhos - a maioria dos
que têm essa opinião é mu-
lher solteira de até 40 anos.

* Proprietários de gatos le-

vam menos os pets ao mé-
dico veterinário - média de
2,3 vezes por ano, contra
2,8 no caso dos donos de
cachorros .

* Os donos de gatos têm em
média 40 anos, e 62% mo-
ram em casas.

Sem pets
* Já entre os entrevistados
que não possuem pets, a
pesquisa mostra que 100%
têm vontade de comprar ou
adotar um animal de estima-
ção - 90% pretendem adqui-
rir um cão; 20%, um gato.
* 47% dos que não têm pets
apresentam, em média, 37
anos, 25% moram com fi-
lhos de até 9 anos, 57%
moram em apartamento e
94% já tiveram um animal
de estimação antes.
* Entre os motivos aponta-
dos para não ter um bicho
de estimação estão não ter
alguém em casa para tomar
conta do animal enquanto
estão no trabalho, compro-
misso por muitos anos e os
custos altos dos cuidado.

Na manhã do dia 23/05
foi realizada mais uma edi-
ção do concurso
Princesinha do Café, pro-
movido pela Secretaria
Municipal da Educação,
dentro da programação do
evento Café com Tudo, no
Teatro Mestrinho.

O presidente da Câma-
ra de Varginha, vereador
Dudu Ottoni representou
o Legislativo e elogiou a
realização do evento. “Sa-
bemos a importância do
café para Varginha e região
e valorizar essa cultura,
principalmente entre as
crianças, valoriza ainda
mais esse produto tão pre-
cioso para nossa econo-
mia. Além da parte lúdica
do desfile, também conse-
guimos ensinar a essas cri-
anças sobre nossas rique-

Concurso Princezinha do Café

zas e a importância de as
cultivarmos. Parabeniza-
mos a organização do Café
com Tudo e a Prefeitura de
Varginha, por meio da Se-
cretaria da Educação, pelo
lindo evento realizado”,
disse Dudu Ottoni.

Participaram do desfi-

le crianças da Educação
Infantil (0 a 5 anos), na
qual cada unidade elegeu
sua Princesinha do Café.
No desfile todas as
princesinhas usaram trajes
com referência ao café e
receberam uma premiação
pela participação.
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Alencar Faleiros - PSDB -
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito, ao Secretário Municipal
de Saúde e ao Conselho Muni-
cipal de Saúde a realização de
campanhas intensas visando
resolver problemas de Saúde
Pública como, por exemplo,
para o controle da hipertensão
arterial em toda a população
varginhense.

Buiú do Ônibus – PODEMOS
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito, ao Secretário Municipal
de Esporte e Lazer, ao Secretá-
rio Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos, ao deputado
Federal Dimas Fabiano e ao de-
putado Estadual Cleiton Olivei-
ra, a restauração do campo de futebol do bairro dos Carvalhos,
situado na Rua Francisco Santos Silva, próximo ao imóvel de
número 20, neste município de Varginha.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito as seguintes informa-
ções sobre a guarita de ônibus retirada da Rua Geraldo Braz, em
frente ao imóvel de número 135, próximo á praça no bairro dos
Carvalhos: Onde ela está? Ela foi reformada? Se não, quando
será? Há previsão para sua volta ao ponto de ônibus?

Carlos Costa – PMDB
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito, ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos e
ao Secretário Municipal de
Meio Ambiente, operação tapa
buraco na estrada que liga a

Avenida Celina Ferreira Ottoni à chácara Santa Rosa, a limpeza
dos lotes de terrenos nas laterais da via, assim como, na via
principal do bairro, a coleta de lixo depositado na lixeira do
local e o desentupimento da rede de esgoto, à beira da linha no
Viradouro.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito, ao Secretário Munici-
pal de Saúde, ao Presidente da Fundação Hospitalar do Municí-
pio de Varginha e ao Diretor do Hospital Bom Pastor, informa-
ções sobre cirurgias eletivas: Como estão sendo feitos os enca-
minhamentos da Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital
Bom Pastor? Como estão sendo definidas tais cirurgias? Como
está sendo feita a avaliação de espera? Qual o acordo financeiro
existente para a sua realização junto aos médicos e como são
feitos os repasses? Quantos pacientes, hoje, aguardam a realiza-
ção de suas cirurgias? Qual é o tempo médio de espera? Existe
previsão para o aumento do número de cirurgias, de modo a
beneficiar mais munícipes e diminuir o tempo de espera? Se
não, por quê?

Carlúcio Mecânico - SD
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito e ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
que sejam tomadas as provi-
dências necessárias à realiza-
ção das seguintes melhorias no
bairro Minas Gerais: capina e
limpeza; redutores de velocida-
des; instalação de placas com os dizeres: "Proibido jogar lixo e
entulhos. Sujeito a multa" nas cercas paralelas à reserva flores-
tal do bairro; e notificação de proprietários de terrenos sujos.
Requerimento: Solicitando à Companhia de Saneamento de
Minas Gerais – COPASA, as seguintes informações sobre o Rio
Verde: Existe alguma ação com as cidades vizinhas, visando o
tratamento dos rejeitos que são jogados no Rio Verde? Quais
providências serão tomadas? Como resolver esta situação?  Sendo
que o tratamento secundário não é suficiente para remoção de
nutrientes dos efluentes, o que somente é possível em unidades
de tratamento de esgoto com terciário.  A grande maioria dos
municípios deixa a desejar tanto na coleta quanto no tratamento
a nível secundário de esgoto. De quantos em quantos dias a
Copasa faz análises dos efluentes lançados sobre o Rio Verde?
Essas análises são feitas pela própria Copasa, ou um laboratório
independente? Esses resultados são públicos?

Cláudio Abreu - PTB
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito, à Secretária Municipal de
Educação e ao Secretário Mu-
nicipal do Meio Ambiente para
que seja estudada a possibili-
dade de se implantar um proje-
to piloto, em uma das escolas
Municipais, para receber siste-
ma de reutilização de água da

chuva, por uma técnica chamada de Aquaponia, cujo objetivo
seria a implantação de hortas orgânicas.

Delegado Celso Ávila - PSB
Indicação: Solicitando ao Prefeito providências cabíveis para

realização, no Plenário desta
Casa, de uma Audiência Públi-
ca visando debater questões re-
ferentes aos moradores de Rua,
acolhimento, internação com-
pulsória e implantação do con-
sultório de Rua no Município.
Requerimento: Solicitando à
Mesa Diretora que esclareça as
seguintes informações sobre o Processo Licitatório nº 008/2017
e Pregão Presencial nº 007/2017, que versa sobre a revisão com-
pleta da Lei Orgânica do Município - LOM, o Regimento Inter-
no - RI e o Regulamento do Código de Ética e Disciplina da
Câmara Municipal de Varginha: A empresa contratada entregou
os objetos licitados em sua integralidade? Caso afirmativo, quem
foi o responsável contratual por atestar o recebimento definitivo
dos objetos contratados? Os objetos contratados foram entre-
gues em qual formato? Por quais motivos a LOM e o RI foram
submetidos ao Plenário para aprovação e o Regulamento do Có-
digo de Ética e Disciplina não fora submetido a Plenário para
deliberação e eventual aprovação? Qual a justificativa legal-ju-
rídica para a celebração do Termo Aditivo, incrementando o va-
lor do contrato em 25% (vinte e cinco por cento)? Enviar outras
informações pertinentes e os documentos respectivos.

Dudu Ottoni - PTB
Requerimento: Solicitando ao
Prefeito, ao Secretário Munici-
pal de Governo e ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços
Urbanos informações sobre a
reforma da Praça Dom Pedro
II, conhecida como Jardim do
Sapo: Qual o prazo para con-
clusão das obras estabelecido

no cronograma de reforma/revitalização da mencionada praça?
O andamento da obra ocorre conforme o cronograma? Quantos
trabalhadores laboram atualmente no local? Qual o valor orçado
da obra?

Dr. Guedes - PTB
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito providências cabíveis,
através do secretário municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
Luiz Roberto Pinto, para a im-
plantação de semáforo para pe-
destres no cruzamento das ave-
nidas Antônio Carlos e Rui
Barbosa, centro.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito e ao responsável pelo
Demutran informações sobre a realização de melhorias na sina-
lização entre o cruzamento da Av. dos Tachos e Av. Imigrantes e
a pintura das faixas elevadas existentes nas referidas vias: Quais
medidas poderão ser tomadas para melhorar a segurança de mo-
toristas e pedestres no local acima mencionado? Existe projeto
para a realização desta solicitação? Qual a previsão para o iní-
cio?

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicações: Solicitando ao
Prefeito, à Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos e ao Departamento Muni-
cipal de Transporte e Trânsito
para que sejam realizadas
melhorias na sinalização hori-
zontal e vertical e instalação de
faixas de pedestres elevadas na
Av. Celina Ferreira Ottoni, no bairro Rezende.
* Solicitando ao Prefeito, à Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos para que seja realizada a pavimentação
asfáltica, limpeza e capina na Rua Máximo Ladeira, no bairro
Jardim Áurea.

Leonardo Ciacci - Progressis-
tas
Indicações: Solicitando ao
Prefeito a construção de uma
unidade básica de Saúde para
atender aos seguintes bairros:
Parque Mariela, Jardim
Bouganville, Residencial Belo
Horizonte, Parque das Améri-
cas e Vale das Palmeiras.

* Solicitando ao Prefeito, através do Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, a construção de área de lazer com
academia de Rua no bairro Eldorado.

Marquinho da Cooperativa -
PRB
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito e ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
através do chefe do Departa-
mento Municipal de Transpor-
te e Trânsito, estudos e provi-
dências que visem à proibição
do tráfego de veículos pesados na Rua Duque de Caxias, esqui-

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
na com a Rua Braz Paione, no bairro Vila Barcelona.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito e à Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais – COPASA, as seguintes informa-
ções sobre o rompimento de manilhas na Rua Edith Pereira,
próximo ao imóvel de número 109, no bairro Vila Floresta. A
responsabilidade pela manutenção é da Prefeitura ou da Copasa?
As famílias serão indenizadas? Serão contemplados com alu-
guel social até a reforma de suas casas, que já foram interdita-
das pelo Corpo de Bombeiros? Há previsão para início e térmi-
no da reforma?

Pastor Fausto - PR
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito, ao Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal e ao Secretário
de Estado de Administração
Prisional - SEAP, órgão res-
ponsável pelo Presídio de
Varginha, para que seja realizado um convênio entre a Prefeitu-
ra Municipal e o Presídio de Varginha, visando a implantação
de uma lavanderia no Município para que as detentas do Presí-
dio de Varginha possam trabalhar em regime de remição de pena.
Requerimento: Solicitando ao Secretário Municipal de Admi-
nistração e ao responsável pelo Departamento de Suprimentos
que seja disponibilizado para o Poder Legislativo de Varginha
cópia integral do Processo Administrativo nº 6.357/2018, Edital
de Licitação n° 054/2018 e Concorrência n° 002/2018, que ver-
sa sobre a outorga de concessão dos serviços de transporte cole-
tivo regular de passageiros.

Zacarias Piva - Progressistas
Requerimentos: Solicitando
ao Prefeito, ao Secretário Mu-
nicipal de Governo e ao Co-
mandante do 24° Batalhão de
Policia Militar de Minas Ge-
rais, as seguintes informações
a respeito do encontro de jo-
vens, músicos, skatistas e afins
aos finais de semana na pista de skate, no bairro Vila Verde.
Segundo relatos dos frequentadores da pista de skate, no início
deste mês, a Polícia Militar foi até o local e avisou aos que ali
estavam que aquele tipo de encontro não poderia acontecer em
local público sem o devido alvará de licença da Prefeitura. Se os
fatos realmente são verídicos, qual o embasamento legal da Po-
lícia Militar para tal posicionamento? Está acontecendo algum
tipo de atividade, ou movimentação que desqualifique a licitude
do encontro dos cidadãos no local? O Município vem fazendo
políticas públicas que possam abordar esses encontros de clas-
ses, entre os jovens, músicos, artistas e afins da periferia da
cidade? O Município tem conhecimento de que, se não há espa-
ços públicos adequados nas periferias, os jovens supracitados
vão ocupar lugares que não possuem identidade com os propó-
sitos aqui estabelecidos? O Município pode citar os espaços pú-
blicos que esses jovens possam ocupar sem burocracia do alvará?
* Solicitando ao Prefeito, através do Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, e à Companhia de Saneamento de
Minas Gerais – Copasa, informações referentes a um lote de
terreno localizado na esquina da Rua José Batista da Silva com
a Rua Carajás, no bairro Rezende, por onde passam algumas
manilhas de captação de águas pluviais: A Copasa tem ciência
da situação caótica em que o terreno se encontra? Que as mani-
lhas estão expostas, colocando em risco a integridade da popu-
lação? Por qual motivo a Copasa ainda não sanou o problema?
Qual prazo a instituição estabelece para tomar as providências
cabíveis?

Zilda da Silva - PSDB
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito e ao Secretário Municipal
de Planejamento Urbano que
sejam enviadas aos Cartórios
do Município todas as informa-
ções a respeito de lotes de terrenos vagos e nos casos de novos
loteamentos, sob os quais passem redes de águas pluviais e ga-
lerias subterrâneas.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito e ao chefe do Departa-
mento Municipal de Transporte e Trânsito informações sobre a
melhoria no trânsito da Rua Independência, no bairro Nossa Se-
nhora Aparecida: Existe programação para implantação de mão
única de direção na localidade? Há possibilidade de realizar
melhoria tendo em vista a inauguração do Supermercado Mart
Minas, uma vez que o fluxo de veículos deverá aumentar consi-
deravelmente naquela localidade? Se afirmativo, quando será
realizada?

Zué do Esporte – PODEMOS
Indicação: Solicitando ao Pre-
feito e ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
através do chefe do Departa-
mento Municipal de Transpor-
te e Trânsito a implantação de
mão única de direção na Rua Rio Trombetas, no bairro Imaculada
Conceição, a partir da Avenida Manoel Vida.
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Ao lado do presidente da
República, Jair Bolsonaro, o
governador de Minas,
Romeu Zema, participou na
sexta-feira (24/5), em Reci-
fe (PE), da reunião do Con-
selho Deliberativo da Supe-
rintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste – Sudene
(Condel).

O objetivo do encontro
foi deliberar sobre o Plano
Regional de Desenvolvimen-
to do Nordeste (PRDNE),
desenvolvido pela equipe
técnica da Sudene e apresen-
tado aos Estados na última
semana.

O Plano estabelece 41 re-
giões prioritárias para inves-
timentos, além das nove ca-
pitais dos Estados. A ideia é
que esses polos funcionem
como indutores de geração
de emprego, expansão do
saneamento básico e dimi-
nuição das desigualdades
sociais.

Zema e os demais gover-
nadores presentes aprovaram
um pedido para que 30% dos
recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do
Nordeste, que é gerenciado
pelo Banco do Nordeste
(BNB), possam ser
direcionados aos Estados.
Hoje, o recurso é destinado
a bancos privados. A propos-

Governador defende
mais recursos para

municípios mineiros
na área de

abrangência da
Sudene

Durante reunião do Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Sudene, em
Recife, Minas apresentou demandas para região do semiárido

ta ainda depende de aprova-
ção de projeto de lei no Con-
gresso Nacional.

“A participação de Minas
nas discussões é muito im-
portante para que consiga-
mos recursos para os muni-
cípios do semiárido, uma re-
gião já tão castigada pela
seca. Nosso Estado deve ter
um protagonismo no
direcionamento dos recursos
federais para ampliarmos in-
vestimentos na malha rodo-
viária, ferroviária, na agricul-
tura irrigada, entre outros”,
afirmou Zema.

Minas tem hoje 168 mu-
nicípios na área de a-
brangência da Sudene, quan-
titativo inferior ao de muni-
cípios na área de abrangência
do Instituto de Desenvolvi-
mento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais (Idene), que
é de 258.

Tramita no Senado pro-
posta, já aprovada pela Câ-
mara dos Deputados, para
inclusão de mais 81 municí-
pios mineiros na área de
abrangência da Sudene. Tra-
ta-se de um ponto não trata-
do no Plano Regional de De-
senvolvimento do Nordeste
(PRDNE), mas, que é de
grande importância para o
Estado.

Entre as principais rei-

vindicações de Minas estão
a duplicação da BR-251, tre-
cho entre Montes Claros e
Cachoeira de Pajeu, a
melhoria da malha ferroviá-
ria no trecho entre Montes
Claros e Salvador (BA),
ações de enfrentamento da
seca, execução das linhas de
transmissão e subestações de
energia, além do fortaleci-
mento da agricultura
irrigada.

Em relação à BR-251, o
pedido do Governo de Minas
é para que a União
estadualize a rodovia para
que o Estado possa fazer a
concessão à iniciativa priva-
da, gerando uma receita en-
tre R$ 1 bilhão e R$ 2 bi-
lhões.
Plano de Desenvolvimento

do Nordeste
O Plano Regional de De-

senvolvimento do Nordeste
(PRDNE) foi construído a
partir da contribuição de es-
pecialistas, instituições de
fomento ao desenvolvimen-
to regional e membros da
sociedade civil, por meio de
consulta pública.

Também foram apresen-
tados pontos específicos so-
bre o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nor-
deste, que é gerenciado pelo
Banco do Nordeste.

Na segunda-feira (13/
05), o vereador Leonardo
Ciacci esteve na Assem-
bleia Legislativa de Minas
Gerais, onde representou
Varginha em uma reunião
promovida pela Comissão
de Minas e Energia que tra-
tou da proposta de se man-
ter uma cota mínima de
água no Lago de Furnas.

A reunião foi requerida
pelo deputado de Varginha,
professor Cleiton (DC) e
pelo deputado Dalmo Ri-
beiro (PSDB).

A maioria dos partici-
pantes da audiência defen-
deu a proposta de se man-
ter o nível da água sempre
em 762 metros acima do
nível do mar, que seria o
mínimo para manutenção
das atividades turísticas e da
piscicultura no Lago de
Furnas.

Ciacci - “Recentemente
apresentei um pedido de
igual teor na Câmara de
Varginha solicitando apoio
dos nossos deputados esta-
duais e federais e do Gover-
no do Estado e, por isso, fui
convidado pelo deputado
estadual professor Cleiton
para participar dessa audi-
ência, onde ouviram meu
posicionamento que era pa-
recido com os demais cole-
gas presentes”, disse o ve-
reador Leonardo Ciacci.

Durante a reunião foi
aprovada a criação da Fren-

Leonardo Ciacci
na Assembléia de Minas

te Parlamentar Itamar Fran-
co, que terá como objetivo
defender os Estados e Mu-
nicípios do entorno do Lago
que estão sendo impactados
pela utilização do reserva-
tório de água por Furnas
Centrais Elétricas.

“Quando houve o alaga-
mento para a implantação
do Reservatório, muitas
propriedades que estavam
às margens da represa foram
inundadas e teve até pesso-
as que suicidaram por per-
derem suas terras. Após
muitos anos as pessoas se
acostumaram com a repre-
sa, fizeram seus investimen-
tos, como hotéis, restauran-
tes, condomínios e hoje têm
visto a mesma situação,
seus investimentos perden-
do valor. Precisamos inter-
vir nisso e voltar a fazer essa
região ser próspera para o
turismo. Com essa audiên-
cia e a criação desta Frente
Parlamentar, acreditamos

que já é um início para que
sejamos ouvidos e nossa
área seja valorizada”, refor-
çou Leonardo Ciacci.

As reivindicações feitas
pelas autoridades presentes
estão sendo encaminhadas,
principalmente para Furnas
Centrais Hidrelétricas, Go-
verno Federal, Governo do
Estado de Minas Gerais e
Operador Nacional do Sis-
tema.

“Nossa união pode re-
sultar em uma retomada dos
investimentos na nossa re-
gião. Se for garantido um
nível mínimo do Lago, o in-
vestidor terá segurança de
realizar seus negócios aqui
e isso gerará mais emprego
e renda para Varginha e para
o entorno. É uma pauta que
tenho trabalhado na Câma-
ra Municipal e agora fui
convidado pela Assembleia
para representar nossa cida-
de nessa questão”, ressaltou
Leonardo Ciacci.

A Prefeitura de Varginha
concluiu a obra de recons-
trução da ponte que liga
Varginha a Carmo da Ca-
choeira, entre a Fazenda
Remanso e São Geraldo,
cumprindo assim mais um
compromisso assumido
com os moradores e traba-
lhadores da zona rural, con-
siderando a sua importância
para o tráfego de veículo e
pessoas e para o escoamen-
to da produção.

Importante destacar que
a ponte foi construída com
recursos da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, da

Concluída obra de reconstrução
de Ponte que liga Varginha

a Carmo da Cachoeira

ordem de aproximadamen-
te R$ 30 mil.

Segundo o vice-prefei-
to Vérdi Melo, “Em que
pese não ser uma obra de
grande porte, tem uma gran-
de importância por atender
os moradores e trabalhado-
res da zona rural, facilitan-
do a vida de todos.

Queremos aqui agrade-
cer de público o empenho
do secretário de Agricultu-
ra, Marcos Foresti, que não
mediu esforços para viabi-
lizar o projeto de reconstru-
ção da ponte e aos servido-
res da Secretaria de Obras e

Seagri que realizaram o ser-
viço que hoje foi entregue
aos moradores daquela re-
gião”, disse Vérdi.

A ponte caiu em dezem-
bro do ano passado, duran-
te as fortes chuvas que atin-
giram aquela região, não
comportando o volume de
água recebido.

Para sua reconstrução
foram colocadas seis peças
Aduelas de concreto, qua-
dradas, medindo 3m x 3,
comumente utilizadas em
galerias ou canais para es-
coamento de água.
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Como evitar acidentes com celulares
e dispositivos móveis

Aparentemente inofensi-
vos, smartphones e outros dis-
positivos móveis podem pro-
vocar acidentes graves e até
mesmo fatais. Segundo dados
da Associação Brasileira de
Conscientização dos Perigos
de Eletricidade (Abracopel),
em 2018 foram registrados 41
acidentes com celulares no
Brasil, que resultaram em 23
mortes.

O engenheiro de Seguran-
ça do Trabalho Demetrio
Aguiar, da Cemig, explica que
o uso desses aparelhos, en-
quanto estiverem conectados
à tomada, superaquece as ba-
terias e os componentes inter-
nos, o que pode resultar em
explosão ou em danos irrepa-
ráveis ao dispositivo.

Carregadores falsificados
também podem danificar os
dispositivos móveis, já que a
produção deles não atendem
aos padrões internacionais
exigidos pelos fabricantes re-
gularizados. “Eles têm um
preço bastante atrativo, mas
não trazem segurança algu-
ma”, ressalta Demetrio.

“O carregador ‘pirata’ é
feito de forma relativamente
simplificada. Alguns itens
importantes para a segurança
dos usuários são inexistentes.
Nos casos em que o carrega-
dor apresenta defeito, há o ris-
co de a tensão de entrada, que
é de 127 ou 220 volts chegar
à saída, podendo danificar o
aparelho, ocasionando, ainda,
choque elétrico, explosões e
princípios de incêndio.

Por isso, o ideal é des-
conectá-lo do carregador ao
atender chamadas ou enviar
mensagens”, orienta o enge-
nheiro. O mesmo vale para
carregadores portáteis

Celulares
causaram

(“powerbanks” e capas
carregadoras).

O carregamento deve ser
feito com o aparelho sobre
uma superfície lisa e bem ven-
tilada sem a capinha de prote-
ção para melhorar o arre-
fecimento, livre de materiais
combustíveis como tecidos de
toalhas de mesa, cortinas,
forração de sofás, entre ou-
tros. “Em caso de princípio de
incêndio, tais materiais quei-
marão com facilidade e pro-
pagarão as chamas a outros
ambientes”, alerta Demetrio.

O especialista destaca
também que dispositivos mó-
veis devem ser evitados em
alguns ambientes. “O uso em
banheiros e cozinhas é ainda
mais preocupante, pois, esses
locais contêm água nas pias,
lavatórios e vasos sanitários.
Se um aparelho entrar em con-
tato com a água, ele pode es-
tragar e, caso esteja conectado
ao carregador, até provocar
choque elétrico na pessoa que
o manuseia”, afirma.

Outro alerta importante é
que, durante as tempestades,
o smartphone ou tablet só po-
derá ser utilizado se ele não
estiver conectado ao carrega-
dor. Isso porque os raios po-
dem percorrer a rede elétrica
do imóvel e atingir o carrega-
dor do dispositivo.

Eventuais instabilidades
na rede elétrica também po-
dem facilitar a passagem de
corrente através do carrega-
dor.

Há locais em que o uso de
celulares é proibido, a exem-
plo de postos de combustíveis
e em alguns ambientes indus-
triais. Deve-se se seguir a si-
nalização de orientação desses
locais.

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA...............
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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 4 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.

Um granfino chegou numa rinha que estava aconte-
cendo lá pros lados do Matadouro, e querendo apostar, per-
guntou pro caipira que tava todo saliente dando partpite: Qual
é o galo bom?
- O caipira respondeu que o galo bom era o vermelho.
- Então, o mgranfino apostou tudo que tinha na carteira no
galo vermelho.
- Após a briga dos galos, o granfino vendo o galo vermelho
todo ensanguentado e levado a maior surra, dirigiu-se pro cai-
pira, e xingando-o, dizendo que ele tinha mentido, disse:
- Você não falou que o galo bom era o vermelho?
- Falei, sim senhor.
- Mas, ele levou a maior surra e perdeu.
- Eu te falei que o galo bão era o vermeio, mas, o marvado é o
preto.

* 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. Jor-
nais, 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 medicamento que vai
deixar você novo em folha. São 30 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 caderno de trinta
folhas...  cada folha, um comprimido. Quando o caderno aca-
bar você já vai estar curado. A receita está aqui.
-Brigado dotor. Vô gora memo comprá o tal caderno.
E logo que saiu do consultório avistou de fato uma papelaria.
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.

Um fazendeiro ia a pé para sua
fazenda lá pros cafundó dos
Tachos. Na cidade, comprou
um balde, um galão de tinta,
dois frangos e um ganso - to-
dos os animais vivos.

Quando saiu da loja, parou e
ficou matutando sobre como le-
var as compras para casa. En-
quanto coçava a cabeça, apare-
ceu uma mulher que lhe perguntou como chegar até o sítio
Morada do Véio...

- Bem, diz o fazendeiro, a minha fazenda fica pertinho desse
sítio que você está perguntando. Eu podia te levá até lá, mas
ainda não resolvi como vou carregá isto tudo aqui, ó...

A mulher pensou um pouco... e sugeriu:
- Cê coloca o galão de tinta dentro do barde, carrega o barde

numa mão, o ganso na outra mão e um frango debaixo de cada
braço.

- É mêmo. Brigado! Disse o homem. Boa idéia!
A seguir, partiram os dois pela estrada. No caminho, ele dis-

se:
- Óia, vamo cortá caminho e pegá este ataio pelo mato, que

vamo economizá muito tempo.
A mulher o olhou cautelosamente e disse: - Eu tô sozinha e

não tenho como me defendê. Como vou sabê se quando a gen-
te entrá no mato ocê não vai avançá em cima de mim, levantá
minha saia, arriá minha carcinha e abusá de mim?

- Uai sô!!! Eu tô carregano um barde, um galão de tinta, dois
frango e um ganso. Como eu ia fazê isso cocê com tanta coisa
nas mão? Se eu sortá o ganso e os frango, eles foge tudo...

- Muito simpres, uai: ocê coloca o ganso no chão, pôe o barde
de boca prá baixo em cima dele, coloca o galão de tinta prá
pesá em cima do barde, sô.

- Mas, e os dois frango, muié ?
- Eu seguro, uai !!!!!!!!!!

O fazendeiro... e a muié

Segundo Almir Pazzianotto Pinto, adversário político é assim.
Elogiando seu candidato a Presidente e o seu Partido, passou a
difamar os seus adversários - candidato Fernando Haddad e o
PT na campanha pela eleição em 2018.

Listou uma série de atos espalhando que o Partido dos Traba-
lhadores (PT) gozaria de autoridade para reivindicar a paterni-
dade de onze obras, em 12 anos de governo.

São elas: 1- mensalão, 2- do Petrolão, 3- rompimento dos prin-
cípios da ética e da moralidade, 4- insegurança jurídica, 5-
desprestígio da diplomacia, 6- compra e venda de legendas, 7-
declínio das atividades industriais, 8- exportação de empregos
para China e India, 9- criação de Ministérios inúteis, 10- cons-
trução e financiamento de estádios de futebol e hidroelétricas
em países mui amigos. 11- oficialização da palavra "Presidenta".

Como sempre, incentivos não faltaram para aumentar a lista.
Amigos propuseram a inclusão: 12- da falência do ensino, 13-
da má assistência pública à saúde, 14- do endividamento da
população, 15- da alta dos preços, 16- da inflação, 17- do regis-
tro de milhares de sindicatos pelegos, 18- da violência nós con-
tra eles, 19- da expansão do tráfico de drogas, 20- fábrica de
detentos na Lava Jato.

Para alguns, o maior feito levado a cabo desde o governo Lula
seria a reforma Ortográfica, com obscuras regras sobre o uso do
hífen e a eliminação do trema.

A relação acima não observa ordem de importância, mas, o
primeiro lugar foi destinado ao mensalão.

Já se disse que o Brasil é produto de três culturas: a do sobre-
natural, trazida pelos negros; a da indolência, transmitida pelos
índios; e a do privilégio, herdada dos portugueses.

O mensalão e o petrolão reafirmam a sabedoria da asserção.
Jamais se associaram tantos privilégios e privilegiados como na
ação penal movida contra líderes do PT, secundados por com-
parsas de segunda e terceira categorias, todos com direito a par-
ticipar da História com o rótulo de mensaleiros e petroleiros.

Vôlei Masculino de
Varginha é campeão

23 mortes no Brasil em 2018

A equipe de vôlei masculino de Varginha, representando a
E.E. Prof. Fábio Salles, sagrou-se campeã do Módulo II na
etapa Microrregional do JEMG - Os alunos-atletas comanda-
dos pelo professor Wesley Gonçalves receberam suas meda-
lhas na tarde desta quarta-feira, dia 22, após a vitória sobre a
equipe da E.E. Prof. Eduardo Daniel Ferreira Dias, de Cam-
pos Gerais.

O título garantiu a vaga da equipe varginhense na etapa
Regional, que será em Caxambu, de 24 a 29 de junho.

Importância do Esporte

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni,
acompanhado dos vereadores Leonardo Ciacci e Zué do Esporte,
participou, na terça-feira (21/05) da abertura da etapa
microrregional dos Jogos Escolas de Minas Gerais – JEMG/2019,
que reúne estudantes-atletas do ensino fundamental e médio de
Minas Gerais.

A solenidade de abertura foi realizada no ginásio do Varginha
Tênis Clube e contou com a presença de professores, alunos, do
vice-prefeito Vérdi, da secretária de Educação, Rosana Carva-
lho, do secretário de Esportes, Henrique Lemes, e representantes
da Superintendência Regional de Ensino e Corpo de Bombeiros.
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Direção consciente no
trânsito. Este é o objetivo da
Blitz Educativa, que aconte-
ceu na terça-feira, 21 de maio,
na BR-491, que liga Varginha
a Elói Mendes.

Os alunos do curso de Fi-
sioterapia do Grupo Unis,
acompanhados dos professo-
res, abordaram os motoristas
que passaram próximos ao tre-
vo de acesso à Cidade Univer-
sitária.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral direcionou as atividades,

Universitários de
Varginha realizam

Blitz de
Conscientização

no Trânsito parando os carros para que os
alunos apontassem e questio-
nassem sobre os acidentes que
podemos evitar. Foram distri-
buídos panfletos educativos,
orientações e conscientização
sobre o desrespeito às normas
de trânsito, com estatísticas do
número de acidentes que ocor-
rem nas vias ao redor de
Varginha.

O apoio da Polícia Rodo-
viária Federal, sempre funda-
mental para a atividade, que
vem ao encontro do Maio
Amarelo, uma ação coordena-
da entre o Poder Público e a

sociedade civil com o objeti-
vo de chamar a atenção da
sociedade para o alto índice de
mortes e feridos no trânsito
em todo o mundo.

“O objetivo maior é a res-
ponsabilidade social. Grande
parte dos acidentes que acon-
tecem no trânsito, se não fa-
tais, tornam-se pacientes dire-
tos da Fisioterapia. A reflexão
é válida, pois, a conscien-
tização deve ser muito mais
eficaz do que punitiva. Essa
proposta não pode ser aban-
donada”, ressalta a coordena-
dora de Fisioterapia,
Profª.Mônica Beatriz Ferreira.

A Blitz Educativa aconte-
ceu na terça-feira, 21 de maio,
a partir das 16 horas, na BR-
491, próximo ao trevo de aces-
so à Cidade Universitária.

Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos operacionais e
contar com um aliado na jornada de crescimento do seu negócio.
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ressa, o seu site. Planos a preços Especiais Linux ou Windows. (35) 2106-8100
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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

José Gerado, peço colocar aqui o anúncio que enviei anexo em PDF
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