
DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA E GRATUITA

VVVVVARARARARARGINHAGINHAGINHAGINHAGINHA

WhatsApp  (35)  9.9989-6039
E-mail:
minasdosul@minasdosul.com.br

Ano 29 * Edição 881

& Sul de Minas& Sul de Minas& Sul de Minas& Sul de Minas& Sul de Minas5  OUTUBRO
de 2019

Site: www.minasdosul.com.br 11111,00

O JORNAL QUE VAI ONDE O POVO ESTÁ

REDREDREDREDREDAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

A TV VARGINHA
teve 38.713

visualizações dias 2 a 12
de Outubro de 2017

Aniversário de VARGINHA

www.tvvarginha.com.br

A Edição 736 do Jornal
MINAS DO SUL

foi lida por  21.503
Leitores e suas

páginas folheadas
104.071 vezes

* Registro da PAPER4WEB
Publisher’s Social Media

Cordete Paulo de Oliveira
* Administrador de Empresas

* Bel. Direito  * Jornalista
cordete@bol.com.br

DIRETOR DE JORNALISMO
Rede de TVs MINAS DO SUL
* Fundador Editor Diretor
Jornal MINAS DO SUL

Jornal CIDADES
Revista VIPs

Impressos e Online
Em breve Rádio FM

www.minasdosul.com.br

> Achei de bom alvitre repetir:
Acontece que, em se falando de Armando Fortunato
(PSB) e Rogério Bueno (PT), este enlace vem de há
muito tempo, desde Corujinha Prefeito. Naqueles tem-
pos, não viu quem não observa os bastidores da políti-
ca, a junção de Armando Fortunato PSB ao PT coorde-
nada por Rogério Bueno e o então eleito Presidente da
Câmara de Vereadores, Rômulo Azevedo Ribeiro. Mes-
mo se colocando como candidato a Prefeito, Armando
Fortunato amealhou apoio de alguns partidos e
apoiadores historicamente ligados ao PT. A razão mai-
or foi que o PT contando tão somente com o vereador
Rogério Bueno para viabilizar uma chapa petista, e Ar-
mando Fortunato entendendo que, com o PT enfraque-
cido, chegara sua vez, sonhando até mesmo com a ade-
são do PT ou boa parte dos petistas o apoiando. Então,
saíram candidatos, Armando Fortunato e Rogério
Bueno - duas correntes políticas de uma mesma ori-
gem. E deu no que deu!...

Agora, formalmente, se oficializam. Mas, ...mas, ...
qual será o candidato a prefeito ou quem os dois vão
apoia?

Afora este dois pretendentes, o único candidato a
prefeito de Varginha decidido, trata-se do vereador
Zacarias Piva. Este vem desenvolvendo seu trabalho
político intensamente, mas, ... mas, ... tem um porém,
no seu calcanhar, que pode estar se constituindo numa
“Espora de Ouro’ ou num ‘Esporão do Calcânio”. Ve-
mos ver...

Pelos lados do PTB de Dilzon Melo e Antonio Sil-
va... iiiii. Estamos diante de uma incógnita. Uma fila
de nomes considerados proeminentes candidatos sem-
pre foram colocados nas eleições anteriores - e para
esta também. Porém..., porém... só Antonio Silva foi o
condutor do bastão arrebanhando os votos dos eleito-
res e a simpatia da população. Então, para as eleições
do ano que vem - 4 de outubro de 2020 - quem se igua-
la, ou melhor, quem se aproxima de Antonio Silva para
levar o PTB a mais uma vitória para se manter no Po-
der Executivo?

Vale chutar... depois de muito se conversar tem-se
Dudu Ottoni e Zacarias Piva que pode se unir de vez
ao PTB - já que seu caminhar no PP (leia-se Dimas
Fabiano) sempre foi de apoio e união ao grupo
petebista.

Pode-se chutar: Honorinho... Serginho Japonês... será?
Sonhar... e sonhar... quem sabe torna-se realidade:

Leonardo Ciacci, que também é do grupo pepista (leia-
se Dimas Fabiano) e que sempre caminhou ao lado do
PTB e em companhia de seu sogro Aloisio Ribeiro de
Almeida.

Leonardo Ciacci e Renato
Paiva... qual a semelhança que
você, Eleitor, vê nos dois?
Pense, repense, analise e veja
se você mata a charada.

Outros nomes a candidato a
prefeito de Varginha... não adi-
anta citar uma lista com no-
mes, porque são todos incóg-
nitas, em razão da nova visão
do eleitor e da população, sur-
presa acontecida principal-
mente nas eleições de 2018
para Presidente, Governadores
e até para Senadores e deputa-
dos, sejam estes estaduais ou
federal.

Você, Eleitor, vai me dizer:
e o Vice prefeito Vérdi Lúcio
Melo?

Varginha comemora 137 anos
Muita festa para a população

A programação começou na terça-feira = Pág 3

No aniversário de seus 28 Anos de circulação ininterrupta > Dia 7 de
Setembro de 2019 > e iniciando seus 29 anos, o Jornal MINAS DO SUL -
Impresso e Online passa a ser integrado à Rede MINAS DO SUL de Co-
municação - Editora Minas do Sul - juntamente com a TV MINAS DO
SUL e suas associadas TV VARGINHA e TV BELO HORIZONTE.

Em breve terá também integrada a sua área de Comunicação e Jornalismo uma Rádio FM.
Para tanto, estão sendo viabilizados os Estúdios das TVs e da Rádio FM.

O Jornal MINAS DO SUL fundado em 7 de Setembro de 1991 tem sede em Varginha, cuja
inauguração se deu com a presença do então prefeito à época, Antonio Silva.

O Jornal MINAS DO SUL - cuja origem se deu em Lavras em 1977, com o nome A GAZETA
de Lavras - aqui em Varginha radicou-se seu sócio fundador Cordete Paulo de Oliveira para

integrar todo o Sul de
Minas, com o MINAS
DO SUL circulando
nas 15 maiores cidades
Sulmineiras e circunvi-
zinhas, pois, desde 20
de Maio de 1980 aqui
se estabeleceu Cordete
Paulo de Oliveira
como Agente da BMG
FINANCEIRA para o
Sul de Minas.
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O Prof. Francisco Gra-
ça de Moura, diretor e
gestor da FADESC - Fun-
dação de Apoio ao Desen-
volvimento Social e Comu-
nitário, uma Organização da Sociedade Civil, com sede
em Varginha, e conceituado especialista em Gestão Soci-
al e Gestor Cultural, inovador e transformador de larga
experiência e respeitado Técnico na implantação de polí-
ticas sociais includentes e sustentáveis, é o autor do Pro-
jeto Centro Cultural da Juventude de Varginha, onde
exerce as funções de Consultor Técnico, Gestor de Parce-
rias, Alianças Estratégicas e Relações Institucionais.

Ressalta-se que o Prof. Francisco Graça de Moura foi o
primeiro Gestor Cultural agraciado com a Comenda do
Mérito Cultural outorgado pela Câmara Municipal de
Varginha.

Em entrevista ao diretor Cordete Paulo de Oliveira,
do Jornal MINAS DO SUL, Graça Moura discorreu so-
bre o projeto, inicialmente expressando que “o Centro Cul-
tural da Juventude de Varginha fomenta a sua didática
operacional no Movimento Maker, um termo de guarda-
chuva para inventores, designers e pensadores indepen-
dentes - uma convergência de hackers de computador e
artesãos tradicionais”.

Explica Graça Moura: “A cultura Maker combina
open-source, design contemporâneo e tecnologia com im-
pressoras 3D. As criações, nascidas em oficinas locais des-
pertam a imaginação e o interesse de consumidores can-
sados dos produtos genéricos, produzidos em massa e fei-
tos na China”.

Segundo Graça Moura “Constituindo-se numa ver-
tente basilar que se inseriu no universo da juventude, o
Movimento Maker é uma cultura que aproxima o pensar
do fazer, e já está no cotidiano dos jovens como uma nova
forma de ser inventor, de demonstrar como a tecnologia
estimula a criatividade e o desejo de ser inventor”.

Graça Moura diz um pouco mais do Movimento Maker
que já se tornou uma poderosa alavanca e um forte instru-
mento de educação dos jovens para o empreendedorismo.

“Conheça um pouco da trajetória do Movimento
Maker nas colocações que faço a seguir, uma síntese das
pesquisas que efetuamos nos últimos cinco anos. O Mo-
vimento Maker é uma Vertente Basilar inovadora no con-
texto das Políticas Sociais para a Juventude, para desen-
volver o protagonismo para os jovens. A maior mudança
que o Movimento Maker já provocou  nos últimos anos
foi o de virar uma grande indústria do trabalho manual,
contando com a ajuda da impressora de três dimensões
(3D). E para se convencer disso, basta olhar os vídeos do
tipo “Faça você mesmo” no YouTube. Eles abrangem tan-
to as artes quanto a ciência, tanto hobbies quanto empre-
sas”.

O Professor esclarece: “Os objetos que costumavam ser
feitos por profissionais ou exigiam conhecimento especi-
al, como design digital e engenharia, podem ser executa-
dos até por crianças que estão no ensino fundamental. Com
uma impressora 3D os fazedores (makers) podem produ-
zir agora brinquedos para seus filhos, utensílios para se-
rem usados na cozinha e, inclusive, peças para seus auto-
móveis”.

Por fim, coloca Graça Moura: “O Movimento Maker
tem um potencial tremendo de transformar a educação
como uma experiência para os jovens, encorajando-os a
serem mais criativos ainda e expressando o que pensam.
Dessa maneira, eles poderão ajudar a moldar um novo
mundo de trabalho e não viverem em um que lhes seja
imposto”.

O prefeito de Varginha, Antônio Silva, encaminhou para a Câ-
mara Municipal na quarta-feira, 2/10, Projeto de Lei que Dispõe
sobre Regularização de Edificações para fins de cadastramento
Técnico. “O presente Projeto tem por objetivo regularizar as
edificações dos imóveis residenciais que encontram-se em desa-
cordo com as Leis Municipais de uso e ocupação do solo. Por isso
submetemos à consideração da Câmara, para fins de apreciação e
pretendida aprovação desta Lei”, explicou o Prefeito.

Segundo ele, é importante destacar a importância da regulari-
zação dos imóveis. Uma vez regularizada a edificação ou o uso
instalado, pode haver o registro da casa, ou mesmo a legalidade
do funcionamento da atividade comercial, a transferência por meio
da venda ou doação, o acesso a financiamentos bancários para
reforma ou comércio do imóvel, dentre outros benefícios.

Projeto de Lei
A Lei dispõe sobre a regularização das ampliações e edificações

já construidas ou em fase final de acabamento, de imóveis locali-
zados no âmbito do Município de Varginha, os quais encontram-
se em desacordo com os procedimentos e legislação urbanística
pertinente.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEPLA fica
autorizada a proceder a regularização das construções de todas
as categorias de uso, desde que atendidas as exigências desta Lei
e às seguintes condições mínimas:

I - que tenham sido concluídas ou estejam em fase final de
acabamento até a data da entrada em vigor desta Lei;

II - que não causem prejuízo aos confrontantes na forma do
disposto no Código Civil;

III - que apresentem condições mínimas de habitabilidade e
salubridade (vãos de iluminação e ventilação em todos os cômodos
e/ou aqueles cômodos de permanência eventual que possuam venti-
lação forçada ou mecânica e iluminação artificial);

IV - que junto ao pedido de regularização, o interessado re-
queira, se a fase da construção assim o exigir, a expedição de
“habite-se”.

§ 1º Para fins de promoção da efetiva aprovação do Projeto, a
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEPLA, poderá exi-
gir modificações ou ajustes da área a ser regularizada.

§ 2º A aprovação da regularização de que trata a presente Lei
fica condicionada ao pagamento de todas as multas e taxas inci-
dentes na espécie.

Art. 3º A regularização das ampliações de edificações
residenciais unifamiliares concluídas, porém, em desacordo com
a legislação urbanística vigente, poderá ser feita mediante os se-
guintes critérios:

I - com área total construida no lote igual ou inferior a 70,00m²
(setenta metros quadrados) ficam isentas de multa, desde que seja
comprovadamente o único imóvel do requerente;

II - com área total construida superior a 70,00m2 (setenta metros
quadrados) será cobrada do proprietário multa por metro quadra-
do de construção irregular, conforme Anexos I e II.

Prefeitura de Varginha
encaminha para Câmara

Projeto de Lei que dispõe sobre
a Regularização de Imóveis Parágrafo único. Para a comprovação de que o requerente

possui a propriedade de um único imóvel, deverá ser apresentada
certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 4º As construções de quaisquer outras categorias de uso,
quando estiverem em desacordo às restrições urbanísticas exigidas
por Lei, poderão ser regularizadas desde que observados os se-
guintes itens:

I - pagamento de multa por metro quadrado de construção ou
ampliação irregular, conforme Anexos I e II;

II - a responsabilidade civil será do(s) proprietário(s), em caso
de acidente, o(s) qual(is) deverá(ão) arcar com as indenizações
cabíveis;

III – que  o(s)  proprietário(s) apresente(m) como condição
para a concessão do “Habite-se” o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros - AVCB”;

IV - no processo de aprovação de Projeto das edificações cita-
das no caput, que não se encontrarem em fase de “habite-se”, será
incorporada a  ART/RRT quitada referente à elaboração do Proje-
to do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico e có-
pia do protocolo de entrada do Projeto junto ao Corpo de Bombei-
ros,  conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 44.270/2006,
quando for o caso.

§ 1º Para efeito do inciso II deste artigo, a Secretaria Munici-
pal de Planejamento Urbano - SEPLA, fornecerá o modelo do
termo de responsabilidade, que deverá ser assinado pelo(s)
proprietário(s), conforme Anexo III.

§ 2º Ficam isentos da exigência prevista no inciso III e IV, os
imóveis com até 03 (três) pavimentos e com área construida de
até 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados).

Para a regularização das ampliações e edificações de quaisquer
categorias de uso e metragem de área construida irregularmente,
o Projeto deverá ser registrado no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e protocolado perante a Prefeitura.

Para que seja protocolado o requerimento a que se refere este
artigo, deverão ser apresentados no ato de abertura do mesmo os
seguintes documentos:

I - cópia do título de propriedade do terreno, ou cópia do con-
trato de Compra e Venda com firma reconhecida ou comprovação
de autenticidade da assinatura, e cópia do registro atualizado do
imóvel;

a) a comprovação de autenticidade se dará por verificação de
cópia de documento oficial com foto que permita análise da assi-
natura pelo servidor competente.

II - no mínimo, duas cópias do Projeto arquitetônico completo,
acompanhado pela anotação ou relatório de responsabilidade téc-
nica emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
contendo planta,  2 (dois) cortes, fachada, locação, cobertura, fe-
chamento de quadril, memorial de cálculo de áreas, memorial des-
critivo e respectivos arquivos em CAD com extensão .dwg;

III - foto(s) impressa(s) em boa resolução e em quantidade ne-
cessária que permitam a identificação da(s) área(s) construida(s)
a ser(em) regularizada(s).

IV – cópias do laudo de Vistoria Técnica da edificação e de sua
respectiva ART/RRT devidamente quitada;

V – requerimento padrão, conforme Anexo IV, devidamente
preenchido, assinado pelo proprietário da obra.

§ 2º No Projeto de arquitetura deverá constar o selo padroniza-
do e no campo “Identificação da Obra”, o título “Regularização”,
assim como o número desta Lei.

Excetuam-se de regularização prevista nesta Lei, as invasões
em áreas “non aedificandi”, de domínio público e as obras que
estejam sendo discutidas judicialmente, salvo sob determinação
judicial.

O prazo de vigência desta Lei para protocolo de requerimentos
é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
publicação.

§ 1º Os processos de regularização protocolados após o prazo
de vigência estabelecido no “caput” deste artigo, serão sumaria-
mente indeferidos.

§ 2º Indeferido o Projeto apresentado na forma do caput deste
artigo, o requerente terá 60 (sessenta) dias corridos para corrigir a
irregularidade, sob pena de perda do direito dos benefícios desta
Lei.

§ 3º O indeferimento previsto no parágrafo anterior será divul-
gado no site oficial do Município, através do serviço “Acompa-
nhamento Processual”, cabendo ao proprietário e/ou ao responsá-
vel técnico realizar o acompanhamento sob pena de perda do pra-
zo.

§ 4º Para a correção do Projeto de que trata o § 2º, não poderão
ser inseridas, em hipótese alguma, áreas diversas do requerimen-
to/Projeto inicial.

As multas serão aplicadas para cada infração em separado, com
base na somatória das irregularidades, conforme Anexos I e II,
devendo a regularização ser efetivada após os respectivos paga-
mentos.

I – a falta do pagamento da multa aplicada dentro do prazo de
vencimento implicará em indeferimento e, consequentemente, no
cancelamento do processo de regularização.

§ 1º Aprovado o Projeto, deverão ser expedidas as multas pre-
vistas no “caput” com vencimento para até 30 (trinta) dias.

§ 2º Após o pagamento das multas devidas, serão expedidos o
Alvará de Regularização cabível, bem como o Habite-se do imó-
vel, quando for o caso.

A Administração Municipal manterá permanentes campanhas
de conscientização da população, através da mídia, sobre a
obrigatoriedade de construir, reformar ou ampliar edificações so-
mente com prévia autorização da Prefeitura.

 § 1º Nas campanhas referidas no caput deste artigo, deverá a
Administração informar as punições advindas do descumprimento
da legislação Municipal.

§ 2º A Administração deverá ainda divulgar os termos da pre-
sente Lei, de modo a dar publicidade de seu conteúdo e prazo.



VARGINHA  & Sul de Minas    }    5  OUTUBRO  2019 3

A Prefeitura de Varginha preparou di-
versas atividades gratuitas para comemo-
rar os 137 anos de emancipação político-
administrativa da cidade. Elas começaram
na terça-feira (1º/10), com uma exposição
de fotografias no foyer do Theatro Capi-
tólio com cerca de 50 fotografias do final
do século XIX até a década de 1960. A
visitação poderá ser feita até 11 de outu-
bro.

Na quinta-feira (3/10), o projeto 5ª da
Boa Música trouxe a Coyotes Band, de
Caxambu, com um repertório de clássicos
do Rock, por meio de releituras do
Creedence, Rolling Stones, U2, Pink
Floyd, IRA Plebe Rude, Titãs, Ray Charles,
B.B. King, dentre outros. O show aconte-
ceu às 20h00, na Estação Ferroviária.

Na sexta-feira (4/10), show com o Gru-
po de Choro “Brasileirinhos” a partir das
20h na Concha Acústica Mariângela Calil.
No repertório dos músicos de Varginha
estão grandes compositores como
Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob do
Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Altamiro
Carrilho, dentre outros.

No sábado (5/10), a programação é vol-
tada para as crianças. Em parceria com a
ACIV (Associação Comercial e Industrial
de Varginha) haverá uma série de atrações
na Estação Ferroviária, das 9h às 13h e o
musical “Show do Mickey”, às 10h30, no
Theatro Capitólio.

Ainda no sábado, acontece o show “Lou-
vores ao Mestre” a partir das 19h, na Con-
cha Acústica, voltada para as apresentações
de músicas evangélicas.

No domingo, (6/10), o Museu Munici-
pal abre as portas para visitação, das 9h às
17h. O público poderá conhecer centenas
de peças que retratam a história do muni-
cípio de Varginha. Às 15h terá a peça in-
fantil “Atrapalhaços – os palhaços

Varginha comemora 137 anos
Muita festa para a população

energéticos”.
O show com a banda Lex Luthor, de

Divinópolis, é a super atração do domingo
à noite na Concha Acústica. O som come-
ça às 20h com os maiores sucessos da atu-
alidade.

Na segunda-feira (7/10), dia do Aniver-
sário da cidade e município de Varginha,
terá o evento cívico “Viva Nossa Varginha”,
com alunos de escolas, desfile militar e pro-
jeto Varginha + Saudável. Começa às 7h30
com concentração no centro da cidade e apre-
sentações na Concha Acústica.

E, para finalizar, na quarta-feira (9/10),
ocorrerá o lançamento do livro “Varginha
(MG) na República: Atas da Câmara Mu-
nicipal 1910-1915”, do historiador José
Roberto Sales. O evento será a partir das
19h30, no Museu Municipal.

Sobre as festividades, disse o prefeito
Antonio Silva: “Preparamos uma grande
festa para o aniversário de Varginha. Te-
mos grandes motivos para comemorar os
137 anos de nossa cidade, como a vinda de
novas empresas, a geração de emprego e
renda, uma cidade mais segura, com um
plano Diretor revisado e adaptado às ne-
cessidade da população, nossas escolas e
creches reformadas, uma nova escola pronta
para ser entregue aos moradores da região
do Carvalhos, um Centro de Oncologia re-
formado dentro das normas da Anvisa, den-
tre tantas outras importantes obras que te-
mos realizado. Parabéns Varginha! Para-
béns ao povo de nossa cidade”, disse o pre-
feito Antônio Silva.

Também o vice-prefeito Vérdi Melo dei-
xou sua mensagem pelos 137 anos de
Varginha. “Uma cidade que me acolheu,
pela qual tenho respeito e dedicação, onde
escolhi viver e me doar pelo seu  desenvol-
vimento. Parabéns povo de Varginha, a festa
é para vocês!”.

A Cemig, através do Programa de Eficiên-
cia Energética, está modernizando o centro
cirúrgico, a central de material e esterilização
e o setor de lavanderia do Hospital Bom Pas-
tor, em Varginha. Em 2019, a companhia en-
tregou um equipamento de esterilização de ma-
teriais hospitalares (autoclave),  três secadoras
de roupas e dois focos cirúrgicos com
tecnologia LED. Considerados todos os equi-
pamentos substituídos, as iniciativas somaram
investimento superior a R$ 500 mil.

O Programa de Eficiência Energética tem o
objetivo de contribuir com  a redução dos gas-
tos com energia elétrica e busca promover,
ainda, a adequação do orçamento do Hospi-
tal, possibilitando que os recursos economi-
zados sejam revertidos em melhorias nas áre-
as de atendimento à população.

Segundo o gerente de Eficiência Energética
da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, as entre-
gas proporcionam benefícios diversos e, ain-
da que estejam focadas na promoção do uso
eficiente e redução do desperdício de energia,
as ações são pensadas para oferecer conforto
aos pacientes e profissionais de saúde.

“No caso dos focos cirúrgicos, por exem-
plo, é importante lembrar que os equipamen-
tos substituídos incluíam lâmpadas halógenas,
que esquentam muito o ambiente e geram des-
conforto para os profissionais e pacientes que
frequentam as salas de cirurgia”, explica
Queiroz.

Essa adequação de tecnologia permite con-
dições que favorecem a clareza e a nitidez da
visão dentro dos centros cirúrgicos. Além dos
benefícios relacionados à substituição dos fo-

Cemig investe mais de R$ 500 mil em ações de
eficiência energética no Hospital Bom Pastor

Iniciativas geram economia de energia e otimizam os serviços da instituição

cos, melhorias também são alcançadas com a
nova autoclave e secadoras, uma vez que os
equipamentos mais modernos e eficientes ga-
rantem mais agilidade na execução dos pro-
cessos da lavanderia dos hospitais.

As novas secadoras, que foram entregues
na sexta-feira (4/10) foram desenvolvidas com
tecnologias capazes de evitar o superaqueci-
mento, característica fundamental para a con-
servação das roupas e, principalmente, para a
segurança dos profissionais da saúde.

Entregas no Sul de Minas
Os Hospitais Samuel Libânio, de Pouso

Alegre, São Vicente de Paula, de Caxambu,
São Sebastião, de Três Corações e a Casa de
Caridade de Ouro Fino também  receberam,
cada instituição, modernas autoclaves, que vão
otimizar o tempo para a esterilização de ins-
trumentos e equipamentos cirúrgicos.

Programa de Eficiência
Energética e Saúde

O Programa de Eficiência Energética da
Cemig é regulado pela Aneel e se baseia no
incentivo à mudança de hábitos, resultando na
redução e eliminação do desperdício como
forma de bom uso e preservação dos recursos
naturais.

Até o fim deste ano, as iniciativas de efici-
ência energética da Cemig em hospitais alcan-
çarão investimentos superiores a R$ 18 mi-
lhões, tendo, como destaque, a instalação de,
aproximadamente, 20 usinas de geração
fotovoltaica em  hospitais públicos e filantró-
picos mineiros.

O Programa de Voluntariado da Cemig con-
cluiu, na quinta-feira (3/10), a capacitação da
primeira turma do Programa Mulheres Empre-
endedoras, em Varginha. Realizado em parce-
ria com a Junior Achivement, o programa é
uma iniciativa de fomento ao
empreendedorismo, cuja fina-
lidade é desenvolver o espíri-
to empreendedor de mulheres
e orientá-las no processo de
tomada de decisões e análise
de riscos, estimulando a cria-
ção de sua própria empresa e,
a partir de então, poderem con-
tribuir com a renda familiar e
investir no futuro de suas fa-
mílias, melhorando, assim, o
bem-estar familiar e social.

Durante o treinamento, que teve duração de
4 dias, as participantes receberam orientações
sobre orçamento familiar, plano de negócios,
utilização do crédito com sabedoria, estraté-
gias de venda, trabalho em equipe, comunica-
ção efetiva e desenvolvimento de fornecedo-
res. Também participaram de oficinas e pales-
tras sobre autoestima e qualidade de vida.

Para Cecília Zanatelli Rodrigues, o curso
foi uma ótima surpresa. “Fiquei muito con-
tente de participar do curso. Para mim, agre-
gou bastante conhecimento, através da apos-
tila, dos facilitadores e das colegas de curso.
Também serviu como incentivo para eu come-
çar a tirar os planos do papel e começar a em-
preender”.

Cemig conclui capacitação da primeira
turma do Programa

Mulheres Empreendedoras em Varginha
Laira Vazi Oliveira Roque também aprovou

a iniciativa da Cemig. “Estou no mercado há
sete anos,  meu empreendimento está crescen-
do muito e preciso de informações para me-
lhor geri-lo. Por isso, quando fiquei sabendo

do programa, logo me inscrevi. E foi de muito
crescimento, muito proveitoso para o meu
empreendimento.”

De acordo com Maria de Fátima Valias,
voluntária e facilitadora do programa, a  Cemig
promove iniciativas como esta porque tem
grande preocupação com a responsabilidade
social. “Atuar como facilitadora neste progra-
ma me permitiu desenvolver novas habilida-
des. É gratificante poder compartilhar nosso
conhecimento profissional com estas mulhe-
res e perceber que estamos contribuindo de
alguma forma para o desenvolvimento econô-
mico da nossa cidade por meio do incentivo
ao empreendedorismo. São mulheres guerrei-
ras, focadas na realização de seus sonhos.”

A Jucemg -
Junta Comerci-
al de Minas

Junta Comercial de MG não cobra
mais para fechar pequenas empresas

Gerais, seguindo o objetivo do Governo do
Estado - Romeu Zema - de desburocratizar
o ambiente de negócios para quem quer tra-
balhar e gerar emprego e renda, adotou a
isenção do preço público para extinção de
empresas em Minas. A medida vale para Em-
presário Individual, Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (Eireli) e Soci-
edade Limitada.

O valor que deixa de ser cobrado varia
entre R$ 128,16 e R$ 267,56, dependendo
do tipo jurídico da empresa. Vale ressaltar
que a isenção não contempla as extinções
de Sociedades Anônimas e Cooperativas.

“A Jucemg deixou de cobrar o preço pú-
blico referente ao arquivamento da extinção,
com intuito de reduzir os custos do empre-
endedor. Seguimos as diretrizes do governo
Estadual de simplificação e também em
atendimento ao exposto na Lei da Liberda-
de Econômica (Lei nº 13.874/2019)”, expli-
ca o vice-presidente da Jucemg, Sauro
Henrique de Almeida.

A nova medida visa beneficiar empresas
de menor porte que terão, com a gratuidade,
um estímulo a mais para regularizarem sua

situação em caso de interrupção do negócio.
“A isenção vai ajudar aquele empreendedor
que está em uma situação complicada, sem
lucratividade e quer encerrar as atividades”,
avalia a diretora de Registro Empresarial da
Jucemg, Lígia Xenes.

Para a diretora, a medida não deve provo-
car aumento das extinções, uma vez que, des-
de 2014, a Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa (nº 123/2006) desobriga esses empre-
endimentos de apresentarem certidões nega-
tivas dos órgãos fiscais para fecharem o ne-
gócio – antes, o empresário tinha que regulari-
zar a situação junto ao INSS, à Receita Federal
e à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).

Outra isenção prevista na Lei 13.874/2019
e que a Jucemg também implantou é refe-
rente à retribuição do Cadastro Nacional de
Empresas (CNE). Esta isenção alcança to-
dos os demais pedidos de arquivamento de
atos empresariais. As taxas eram de R$ 10
ou de R$ 21, dependendo do tipo de registro.

Para fechar uma empresa registrada na
Junta Comercial de Minas Gerais, o interes-
sado deve acessar o site da autarquia e soli-
citar o registro na aba “Serviços”.

Mais informações: Assessoria de Comu-
nicação - Junta Comercial do Estado de Mi-
nas Gerais - (31) 3235-2349 / 2347 -
comunicacao@jucemg.mg.gov.br
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Delegado Celso - PSB

Indicação:

* Solicitando ao Prefeito que
sejam implantados ecopontos
de Coleta Seletiva de materi-
ais de resíduos de construção
civil e outros no Município.

Cláudio Abreu - PTB

Indicações:

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos que
seja construido um ponto de
ônibus abaixo do supermerca-
do Mineirão-Atacarejo.

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos que
seja realizada operação tapa
buracos em toda extensão da
Avenida Ayrton Senna.

Dudu Ottoni - PTB

Indicação:

* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de Go-
verno, ao Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos e ao Secretário Municipal
de Esportes e Lazer que seja
realizada a reforma da quadra
poliesportiva localizada na
Rua Antônio Bernardes Perei-
ra, no bairro São Geraldo.

Pastor Fausto - PR

Indicação:

* Solicitando ao Prefeito a
construção do canteiro central
na rotatória da esquina da Ave-
nida Santo Afonso com a Rua
Maria Medeiros Paruci, no
bairro Jardim Europa.

Dr. Guedes - PTB

Indicação:

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
pital Bom Pastor, solicitando
melhorias nas cadeiras desti-
nadas aos acompanhantes de
pacientes internados na insti-
tuição.

Segundo o vereador, as cadei-
ras disponibilizadas nos quar-
tos do Hospital estão em pés-
simo estado de conservação e
necessitam de reparos urgen-
tes.

“Tenho recebido muitas recla-
mações sobre o estado das ca-
deiras do Hospital e do des-
conforto que os acompanhan-
tes têm que passar durante o
tempo que ficam junto de seus
entes queridos durante os tra-
tamentos. É uma situação bas-
tante difícil, já que algumas
pessoas precisam ficar no lo-
cal por horas e, muitos, a noi-
te toda. Sendo assim, peço o
apoio da Administração para
que o problema seja resolvi-
do o mais breve possível”.

Carlúcio Mecânico
–  SD

Indicação:

* Solicitando ao Prefeito e ao
Departamento Municipal de
Transporte e Trânsito que se-
jam realizadas as seguintes
melhorias no bairro São Fran-
cisco: Construção de uma ro-
tatória na área de terreno en-
tre a Avenida Júlio Fonseca e
Avenida Manoel Vieira da Sil-
va; Operação tapa buraco;
Reparos nos passeios, princi-
palmente na Av. Júlio Fonse-
ca, e Redutores de velocidade
na Av. Júlio Fonseca e Av.
Manoel Vieira da Silva.

Requerimento:

* Solicitando ao Governador
do Estado de Minas Gerais e
ao Diretor do Detran– MG -
informações sobre a demora
na entrega de documentação
de automóveis (transferência
e alteração na documentação)
no Município de Varginha:
Qual o motivo da demora para
liberar os documentos?
Quantos funcionários são res-
ponsáveis pela liberação dos
documentos? Existem estagi-
ários do Propac? Se positivo,
quantos e, se negativo, por
quê? Em caso de multas por
atraso na emissão dos docu-
mentos, os usuários poderão
recorrer das mesmas pela de-
mora? Em média quantos fun-
cionários são necessários para
o atendimento do público de
Varginha? Uma vez que
Varginha atende toda a região,
qual o efetivo para atendimen-
to no Município? É gerado um
número de protocolo para
cada documento quando é
dado entrada? Qual o prazo
legal para entrega de docu-
mentos?

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
Luiz Roberto Pinto, para que
seja realizada operação tapa
buraco na esquina da Avenida
dos Tachos com a Avenida
Maria Cristiano Piva, no bair-
ro São Miguel Arcanjo.

Joãozinho
Enfermeiro - PSC

Indicações:

* Solicitando ao Prefeito e à
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que sejam
realizadas as seguintes
melhorias no bairro Damasco:
pintura de faixa de pedestres
e melhorias na sinalização
vertical e horizontal em toda
a extensão do bairro; substi-
tuição das placas de denomi-
nação das ruas que estão ca-
indo dos postes, em especial
da Rua Dr. Spártaco Pompeu;
pintura da Cemei Professora
Santusa Maria Rabelo de
Rezende; limpeza dos bueiros
existentes em toda a extensão
do bairro.

* Solicitando ao Prefeito e à
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos que sejam
realizadas as seguintes
melhorias na Rua Francisco
Silva Tavares, no bairro Sion:
colocação de passarela eleva-
da próximo ao nº 365 (entra-
da e saída de alunos - Colégio
Inova Caminhos Dourados);
melhoria de sinalização nos
cruzamentos próximos ao re-
ferido logradouro; colocação
de placas indicativas de área
escolar.

Leonardo Ciacci - PP

Indicações:

* Solicitando ao Prefeito que
seja realizada a substituição
das lâmpadas convencionais
por lâmpadas de LED no alto
da Vila Paiva, nos locais onde
as pessoas utilizam para prá-
tica de exercícios.

* Solicitando ao Prefeito e à
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços  Urbanos que se-
jam realizadas melhorias no
sistema de captação e drena-
gem das águas pluviais na
Avenida Plínio Salgado.

Marquinho da Coope-
rativa - PRB

O vereador Dr. Alencar
Faleiros apresentou um re-
querimento na Câmara Muni-
cipal de Varginha solicitando
que a Administração Munici-
pal encaminhe informações a
respeito da construção de ram-
pas de acessibilidade durante
a revitalização do centro da
cidade. No documento enca-
minhado ao Prefeito, ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos e ao chefe
do Departamento Municipal
de Transporte e Trânsito, o ve-
reador questiona o motivo de
terem sido instaladas rampas
para cadeirantes somente na
Avenida Rio Branco e em
frente ao Theatro Capitólio,
enquanto outras ruas que se
comunicam com o centro con-
tinuam sem acessibilidade.

“A obra realizada no centro
certamente trouxe mais con-
forto aos pedestres, mas por
ser um local tão movimenta-
do, a falta de rampas de aces-
so para cadeirantes e pessoas
com dificuldade de locomo-
ção prejudica o direito de ir e
vir dos cidadãos e causa inú-
meros transtornos para quem
precisa passar pelo local. Pre-
cisamos garantir que nossa
cidade seja acessível a todos
e conto com o Executivo para
os devidos esclarecimentos e
a adequação urgente das cal-
çadas da área central”,
enfatizou o parlamentar.

Buiú do Ônibus
– PODEMOS

Indicações:

* Solicitando ao Prefeito e ao
Departamento Municipal de
Trânsito para que seja estuda-
da a possibilidade de melho-
rar o itinerário da linha de
ônibus 19 para que todo o bair-
ro Figueira II seja atendido,
principalmente a última rua.

* Solicitando ao Prefeito, à
Secretaria de Obras e Servi-
ços Urbanos e à Copasa que
seja estudada a possibilidade
de corrigir ou fazer outro
bueiro na Rua Clodoaldo
Rodrigues, em frente ao nú-
mero 165, no bairro Jardim
Áurea.

Carlos Costa encaminhou
uma indicação ao Prefeito, ao
presidente da Fundação Hos-
pitalar do Município de
Varginha e à diretoria do Hos-

Requerimento:

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
através do chefe do Departa-
mento Municipal de Transpor-
te e Trânsito, a seguinte infor-
mação sobre a implantação de
mão única de direção na Rua
Maracanã, entre a Rua Gabriel
Penha de Paiva e a Rua Sílvio
Cougo, no bairro Vila Paiva:
Existe programação para essa
alteração naquela localidade?
Caso negativo, justificar.

Zacarias Piva - PP

Indicação:

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
através do chefe da Divisão de
Transportes, Gledston Cardo-
so Braga, que intercedam jun-
to à Turilessa–Autotrans para
realizar algumas mudanças na
rota da linha 8 (Centenário) do
transporte público coletivo.

Zilda da Silva - PSDB

Indicações:

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Es-
porte e Lazer que envidem os
esforços necessários com a fi-
nalidade de realização dos se-
guintes reparos no campo de
futebol Sete de Setembro, lo-
calizado na Rua Paraná: au-
mento da altura da tela de pro-
teção; sinalização da erosão
do lado do campo; e capina.

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
através do Departamento Mu-
nicipal de Transporte e Trân-
sito, a instalação de redutor de
velocidade na Rua Antônio
Custodio da Silva, próximo ao
imóvel de nº 131, no bairro
Centenário.

Zué do Esporte
– PODEMOS

Indicação:

* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
através do chefe do Departa-
mento Municipal de Transpor-
te e Trânsito, a instalação de
placas de “PROIBIDO PA-
RAR E ESTACIONAR” do
lado direito na Rua Rio Trom-
betas, no bairro Imaculada
Conceição, a partir da Aveni-
da Manoel Vida.

A dupla Isabelle Costa G.
Fortunato e Túlio H. de Sou-
za, da Escola Municipal São
José, venceu a Gincana do
Saber sobre a História da Câ-
mara e de Varginha.

No aniversário de 137 anos
de Varginha, a competição
promoveu um resgate históri-
co da cidade, tema que
norteou a semana de compe-
tições da Gincana do Saber.

Doze escolas estaduais e
municipais da cidade partici-
param do jogo de perguntas e
respostas que teve como fon-
te de estudos o livro “Histó-
ria da Câmara”, obra lançada
no ano passado pelo Legis-
lativo.

Após a fase de eliminató-
rias as Escolas Municipal São
José, Estadual Antônio Corrêa
de Carvalho, Estadual Pedro
de Alcântara, Municipal Do-
mingos Ribeiro de Rezende e
Estadual Professor Antônio
Domingues Chaves, protago-
nizaram uma emocionante
disputa.

O evento que lotou o Ple-
nário da Câmara Municipal de
Varginha contou com a pre-
sença do presidente da Câma-
ra, Dudu Ottoni, e do verea-
dor Delegado Celso Ávila que
foram os julgadores das res-
postas, além de diretores, pro-
fessores, alunos e familiares
dos estudantes.

Após cinco rodadas e pror-
rogação, a Escola Municipal
São José, representada pelos
alunos Isabelle Costa G.
Fortunato e Túlio H. de Sou-
za, sagrou-se campeã da
gincana com seis pontos.

Em segundo lugar com cin-
co pontos ficou a Escola Es-
tadual Professor Antônio
Domingues Chaves, represen-
tada pelos alunos João Carlos
S. Neto e Alanis Custódio M.
Filho.

A Escola Municipal Do-
mingos Ribeiro de Rezende
representada pelas alunas
Bianca Ribeiro Inácio e Nico-
le Lemes Carvalho ficou com
o 3º lugar.

A Escola Antônio Corrêa
de Carvalho, com a aluna
Alejandra Santana da Silva e
a Escola Estadual Pedro de
Alcântara com os alunos Ana
Luiza Silva Rosa e Jean Silva
Roque finalizaram em quarto
e quinto lugares respectiva-
mente.

Segundo o presidente da
Câmara, Dudu Ottoni, é fun-
damental trabalhar o tema
com os jovens. “É uma forma
divertida de aprender e ao
mesmo tempo resgatar a his-
tória da nossa cidade e do po-
der legislativo local.Quero
parabenizar todas as escolas
participantes e cumprimentar
os alunos e os professores que
acreditaram no nosso trabalho
e não mediram esforços para
que tivéssemos uma compe-
tição de alto nível”.

E.M. São José
vence Gincana

do Saber
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Nota de Falecimento
Há 3 períodos na vida: Infância, Juventude e Você já está com óti-
ma aparência.

* * * * *
Eis aqui a pergunta mais desafiadora que ouvi nos últimos tempos:
- O Rei do futebol é negro...
- O político mais poderoso do mundo é negro...
- O líder da oposição (Partido Republicano) também é  negro...
- A mulher mais rica e influente na mídia é negra...
- O melhor jogador de golfe de todos os tempos é negro...
- As melhores jogadoras de tênis do mundo também negras...
- O ator mais popular do mundo é negro...
- O piloto de corrida mais veloz do mundo é negro...
- O mais inteligente astrofísico na face da terra é negro...
- O homem mais rápido do mundo é negro...
... Por que, no Brasil, eles precisam de cotas?

* * * * *
É com muita tristeza que participamos o falecimento de um amigo
muito querido, que se chamava BOM SENSO... e que viveu muitos
e muitos anos entre nós. Ninguém conhecia com precisão a sua ida-
de, porque o registro do seu nascimento foi desclassificado há mui-
to tempo, tamanha a sua antiguidade (...)

* * * * *
(...) Mas, nos lembramos, muito bem dele pelas suas lições de vida,
tais como:
- “O mundo pertence àqueles que se levantam cedo.”
- “Não podemos esperar tudo dos outros.”
Ou ainda:
- “O que me acontece pode ser, em parte, também por minha cul-
pa.” (...)

* * * * *
(...) O Bom Senso só vivia com regras simples e práticas como “Não
gastar mais do que se tem”, e de claros princípios educativos: “São
os pais que dão a palavra final.” (...)

* * * * *
(...) Acontece que o Bom Senso começou a perder o chão, quando
os pais passaram a atacar os professores e as drogas infestaram o
mundo. Sabendo que um educador foi afastado, ao repreender um
aluno por comportamento inconveniente na aula, agravou-se o seu
estado de saúde. (...)

* * * * *
(...) Deteriorou-se mais ainda quando as escolas foram  obrigadas a
ter autorização dos responsáveis até para um curativo no machuca-
do de um aluno; sequer podiam informar aos pais de outros perigos
mais graves incorridos pela criança. (...)

* * * * *
(...) Enfim, o Bom Senso perdeu a vontade de viver quando perce-
beu que os ladrões e os criminosos tinham melhor tratamento do
que as vítimas. Também recebeu fortes golpes mortais  e físicos
quando a Justiça decidiu que era crime defendermo-nos de algum
ladrão, na nossa própria casa, enquanto a este último é dada a ga-
rantia de poder queixar-se por agressão e atentado à integridade
física... (...)

* * * * *
(...) O Bom Senso perdeu definitivamente toda confiança e vontade
de viver, quando soube que uma senhora, por não perceber que uma
xícara de café quente iria queimá-la ao derramá-lo em uma das per-
nas, recebeu por isso uma colossal indenização do fabricante da
cafeteira elétrica. (...)

* * * * *
(...) Certamente vocês já reconheceram que a morte do Bom Senso
foi precedida pelo falecimento dos seus pais: Verdade e Confiança;
da sua mulher: Discrição; da sua filha: Responsabilidade; e do fi-
lho: Juizo. (...)

* * * * *
(...) Então, o Bom Senso deixa o seu lugar para 4 falsos irmãos:
- Eu conheço os meus direitos e também os adquiridos;
- A culpa não é minha;
- Sou uma vítima da sociedade;
- Meus pais não sabem nada e cobram demais. (...)

* * * * *
(...) Claro que não haverá multidão no seu enterro, porque já não
temos muitas pessoas que o conheçam bem, e poucos se darão con-
ta de que ele partiu.
(...) Mas, se você ainda se recorda dele, caso queira reavivar a sua
lembrança, avise todos os seus amigos do desaparecimento do sau-
doso Bom Senso. Ou, senão, não faça nada... Deixe tudo como está!...

* * * * *
Vejam para onde vão os impostos extorquidos dos bolsos da popu-
lação brasileira: “Os sapatos dos nossos parlamentares devem bri-
lhar mais que as barrigas inchadas e verminadas das nossas crian-
ças famintas”... Duro de acreditar! O então presidente da Câmara
Federal, o “triste” deputado Marco Maia (PT-RS), queria todos os
parlamentares, assessores e funcionários da Casa, de sapatos relu-
zentes. (...)

* * * * *
(...) Abriu uma licitação para contratar serviços de engraxataria no
prédio, num total de R$ 3,135 milhões por 12 meses, o que dá R$
261 mil por mês, ou ainda R$ 8.700,00 por dia. O valor diário equi-
vale à alimentação de 174 famílias num mês, pelas normas do fali-
do Fome Zero! (...)

* * * * *
(...) A custos da iniciativa privada, são mais de 3.500 pares de sapa-
tos engraxados diariamente. Pode?...
É, pessoal, os palhaços somos nós... Temos que pagar o projeto Fome
Zero e com os sapatos desengraxados, ou pior, sujos com toda essa
lama, na qual se misturam os dirigentes desta pobre Nação.

Trova
Que vida boa, se a gente
Só deixasse acontecer,
Sem buscar, constantemente,
Impor seu próprio querer.

Soares da Cunha
Tempo

O tempo que você perde com maus pensamen-
tos e palavras de desânimo é o mesmo que você
poderia ganhar com pensamentos construtivos
e com palavras positivas de estímulo e amor.
Procure aproveitar bem o seu tempo, com bons
pensamentos e com boas palavras. Você tem tudo
nas mãos para começar a construir, agora mes-
mo, a sua felicidade.  ________________

        Por que você fica rouco?
Rouquidão é sinal de que alguma coisa não vai
bem em relação à produção vocal. Geralmente,
a rouquidão pode acontecer quando a muscula-
tura responsável por essa produção está sendo
usada por muitas horas diárias, de forma inade-
quada, ou se a pessoa mantém hábitos inade-
quados, como: uso de cigarro, bebida alcoólica,
falta de sono e alimentação desequilibrada. Al-
gumas pessoas que apresentam rouquidão di-
zem que acordam com a voz melhor, mas, du-
rante o dia, ela piora. Isso ocorre porque, du-
rante o sono, existe um relaxamento da muscu-
latura responsável pela produção vocal, porém
o uso inadequado dessa musculatura durane o
dia causa “estresse vocal”, originador da rou-
quidão.  ______________

Estresse
O maracujá, o mulungu (maracujá da família) e
tomilho são considerados de apoio à luta contra
o estresse. Se usado sozinho, é claro, o poder
de cada um diminui significativamente. Isto é,
deve ser combinada com outras medidas - como
atividade física e alimentação saudável - para
ajudar na prevenção desta doença que causa in-
sônia, ansiedade, nervosismo, perda da libido e
muitos outros sintomas que ameaçam a saúde.

_____________________
     Encontre a sua tribo

Se você gosta de esporters, certamente irá sen-
tir-se bem com amigos que também gostam .
Portanto, faça um esforço para encontrar pesso-
as com quem possa compartilhar e trocar idéi-
as. Uma das atitudes mais importantes para ga-
rantir a longevidade é cercar-se de pessoas que
vão lhe dar suporte e que conectam ou
reconectam você com o sentido maior que você
dá à sua vida. ______________________

Fasf Food em alta
Pesquisadores canadenses estudaram os efeitos
neurológicos do consumo frequente de fast food.
Além do que já sabemos dos prejuizos à saúde,
foi descoberto que esses  alimentos deixam as
pessoas mais impacientes, mesmo sem uma
pressão real. Também se perde a motivação de
poupar dinheiro, já que estimula uma busca de
gratificação imediata, independentemente do
preço. São efeitos subliminares dos lanches rá-
pidos. Portanto, procure sempre ter uma alimen-
tação saudável.
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* Respostas invertidas abaixo

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

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

?

?
?

* Beleza nos olhos - A professora pergunta ao Joãozinho:
- Quando eu digo “eu fui bonita” é passado. Quando eu digo “eu sou boni-
ta” é o quê? - Joãozinho  responde, com certeza: É mentira,  professora...
* Velhinhos...  Um casal de velhinhos está deitado na cama. A esposa não
está satisfeita com a distância que há entre eles. Ela lembra:
- Quando éramos jovens, você costumava segurar a minha mão na cama.
Ele hesita e, depois de um breve momento, estica o braço e segura a mão
dela. Ela não se dá por satisfeita:
- Quando éramos jovens, você costumava ficar bem pertinho de mim.
Uma hesitação mais prolongada agora e, finalmente, resmungando um
pouco, ele vira o corpo com dificuldade e se aconchega perto dela da me-
lhor maneira possível.
Ela ainda insatisfeita:
- Quando éramos jovens, você costumava morder minha orelha.
Ele dá um longo suspiro, joga a coberta de lado e sai da cama.
Ela se sente ofendida e grita:
- Onde você vai?
- Buscar a dentadura, véia chata!
* O poder da propaganda! Duas criancinhas de cinco anos conversam no
quarto. O menino pergunta para a menina:
- O que você vai pedir no Dia da Criança?
- Eu vou pedir uma Barbie, e você?
- Eu vou pedir um Tampax! - responde o menino.
- Tampax? O que é isso?!
- Nem imagino... Mas na televisão dizem que com Tampax a gente pode ir
à praia todos os dias, andar de bicicleta, andar a cavalo, dançar, ir ao clube,
correr, fazer um montão de coisas legais, e o melhor... Sem que ninguem
perceba!
* Quer casar? Enquanto viajavam de carro, o filho pergunta pro pai:
- Papai, quanto custa casar?
- Não sei, filho, ainda estou pagando por isso, respondeu o coroa, desani-
mado.
* Na livraria - O senhor tem algum livro bom para ler?
- Tenho “Os últimos dias de Pompéia”.
- Negativo. Eu não gosto de coisas tristes. Ela morreu de quê?
- Eu acho que foi de erupção.
* Bêbado Esperto - Ao sair do boteco, todo embriagado, o bêbado andan-
do na rua, toca o  interfone de uma casa e pergunta:
- Seu marido está aí?
- Está. Quem quer falar com ele?
 -Deixa para lá, obrigado.
* Político - O político morre e vai para o Céu. Chegando lá, São Pedro diz:
- Olá meu amigo, bem-vindo ao Céu! Por incrível que pareça, você está na
lista para entrar no Céu, mas como você foi político na Terra, temos um
procedimento extra antes de você entrar. É o seguinte: você vai poder pas-
sar 24 horas aqui no Céu e logo depois vai passar 24 horas no inferno. Aí
então você poderá decidir onde quer ficar.
O político achou muito bom, passeou pelo Céu e viu um monte de jardins
cheios de anjos e nuvens, música celestial, uma paz incrível, e ficou im-
pressionado. Logo depois disto pegou um elevador e foi conhecer o infer-
no. Chegando lá o Capeta o recebeu em pessoa: - Olá meu amigo... Seja
bem-vindo ao inferno! Aqui você vai ser tratado como um rei! Poderá co-
mer e beber de tudo que quiser, a qualquer hora, e é tudo grátis! Temos as
mais bonitas mulheres, os melhores carros, tudo de bom e do melhor, e
tudo aqui é seu também. Pode ficar a vontade e aproveitar tudo o que você
quiser!
O político ficou pasmo. O inferno era realmente tentador. Depois de 24
horas ele voltou ao Céu para falar com São Pedro e comunicar sua decisão:
- São Pedro, eu agradeço muito a sua gentileza de me convidar para entrar
no Céu, mas para ser sincero, depois que eu conheci o inferno e fui tão bem
recebido pelo Capeta, devo dizer que minha decisão final é ir morar no
inferno mesmo! Você nem imagina como é lá!
- Tudo bem, seu político, a decisão é sua, e devo respeitar! Dizendo isso,
São Pedro colocou o político de volta no elevador e o mandou de volta
para o Inferno. Quando o político chegou lá, ele entrou e viu um lugar
terrível! Um lixão, que cheirava muitomal, um monte de gente gritando e
sofrendo, tudo de pior que ele já havia imaginado que pudesse existir e
muito mais. Então ele procurou o Capeta e perguntou:
- Seu Capeta, ontem mesmo eu vim aqui e você me mostrou um lugar
incrível, onde eu ia morar e aproveitar o resto da minha vida! Cadê aquele
lugar maravilhoso? O que aconteceu? Não estou entendendo!
- Ah, seu político... É que ontem a gente queria o seu voto, e hoje nós já
ganhamos a eleição!

* Áries 21/3 a 20/4 - Procure não
ser imediato, querendo resultados rá-
pidos. A natureza não dá saltos.
* Touro 21/4 a 20/5 - Dê um tempo
às pessoas para que também elas pos-
sam se manifestar. Mais calma.
* Gêmeos 21/5 a 20/6 - Contendo
nosso gênio, conseguimos forças
para lutar com mais inteligência.
* Câncer 21/6 a 21/7 - Aprenda com
as pessoas à sua volta. Todas têm
muito a lhe ensinar. Mais humilda-
de.
* Leão 22/7 a 22/8 - Mais simpático
e humilde atrairá bons fluídos para
si e o lar. Todos serão felizes.
* Virgem 23/8 a 22/9 - Procure co-
nhecer e pôr em prática a Prova Quá-
drupla de Rotary Club Internacional.
* Libra 23/9 a 22/10 - Hora de sa-
ber lidar com receita e despesa. Ela-
bore uma lista. Veja prioridades.
* Escorpião 23/10 a 21/11 - Foi bom
o encontro de amigos, a festa, mas,
o melhor mesmo, foi sua presença.
* Sagitário 22/11 a 21/12 - Ocupe
seu tempo com algo que lhe dá pra-
zer – dançar, praticar esportes, ler.
* Capricórnio 22/12 a 21/01 - Pro-
cure dominar a situação, mesmo ad-
versa, mantendo a calma e respeito.
* Aquário 21/01 a 19/2 - Dê impor-
tância à convivência no lar e no tra-
balho, desde que não o prejudique.
* Peixes 20/02 a 20/03 - Ensine aos
seus treinar mais o que é difícil e o
impossível desaparecerá de sua vida.
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PARAR DE ANUNCIAR
TAMBÉM GERA VENDAS.

www.tvbelohorizonte.com.br

www.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 e
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     Na Revista
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Baixe no PlayStore
ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular
REDE MINAS DO SUL

Baixe no PlayStore
ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular
TV BELO HORIZONTE

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

Baixe no PlayStore
ou GooglePlay o App
Grátis no seu Celular

TV VARGINHA

(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
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Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos operacionais
e contar com um aliado na jornada de crescimento do seu negó-
cio. Assessoria de TI. Seu desafio é crescer de forma sustentá-
vel? Gerenciamos a rede de computadores da sua empresa. Hos-
pedagem de Sites -Soluções completas para você focar no que
interessa, o seu site. Planos a preços Especiais Linux ou Windows.

Em mais uma iniciativa que comprova o
compromisso da Administração Municipal
com a preservação ambiental, o prefeito de
Varginha Antônio Silva e o vice-prefeito Vérdi
Melo receberam na tarde desta sexta-feira, 4/
10, no Gabinete, a comitiva da Associação
Cultural Nikkey de Varginha, juntamente com
Haruji Miura, 92 anos, especialista no cultivo
e plantio das cerejeiras japonesas e responsá-
vel pela sua disseminação em vários Estados
do Brasil. A comitiva exibiu fotos que mos-
tram a variedade dessas cerejeiras japonesas.

Antônio Silva exaltou a iniciativa de Miura
propagar a árvore símbolo do Japão, a cere-
jeira – chamada de “sakura” no país do Sol
Nascente. “Agradecemos o carinho para com
Varginha e com certeza dentro de algum tem-
po já poderemos ver a beleza da natureza com
árvores que geram flores tão belas”, ressaltou
o prefeito. Ele também agradeceu a Associa-
ção Cultural Nikkey “que só neste ano de 2019
já ofereceu à Varginha dois significativos even-
tos, o Festival do Japão que teve rica progra-

Varginha é beneficiada com o plantio de cerejeiras japonesas
Prefeito Antônio Silva e o vice-prefeito Vérdi Melo receberam na tarde desta sexta-feira,
4, no gabinete, a comitiva da Associação Cultural Nikkey de Varginha (ACNV) e Haruji

Miura, 92 anos, especialista no cultivo e plantio dessa espécie de árvore no Brasil
mação como gastronomia, danças e músicas
típicas tendo inclusive trazido a Varginha o
cônsul do Japão no Brasil até nossa cidade”.

Já o vice-prefeito Vérdi Melo enfatizou que
Varginha é uma cidade que luta pela preserva-
ção ambiental estando entre os poucos muni-
cípios brasileiros que tem aterro sanitário e
coleta seletiva. “São ações que começam de
imediato a surtir efeitos que as futuras gera-
ções vão colher e intensificar, pois, essa é a
tendência, que a cada dia todos sejamos mais
responsáveis com a natureza”, declarou Vérdi.

O secretário municipal do Meio Ambiente,
Joadylson Barra Ferreira demonstrou conten-
tamento com a vinda do japonês Haruji Miura.
“Pela manhã houve uma importante ação, que
foi o plantio de cerejeiras japonesas (Sakura)
na cidade Universitária – UNIS e agora, nesta
tarde, entregamos mudas da cerejeira japone-
sa no Centro Federal de Educação Tecnológica
– CEFET (Av. dos Imigrantes) e posteriormen-
te, na Universidade Federal de Alfenas (Unifal
campus Varginha no alto do Bairro Sion).


