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O JORNAL QUE VAI ONDE O POVO ESTÁ
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NESTE SÁBADO

Cobertura
completa na

próximaEdição

A solenidade realizada no Salão do Júri
do Fórum da Comarca de Varginha con-
tou a presença de autoridades civis e mi-
litares, magistrados, advogados, mem-
bros do Ministério Público, familiares e
amigos do homenageado.

Estiveram presentes também os vere-
adores Buiú do Ônibus, Delegado Celso
Ávila, Dr. Alencar Faleiros, Joãozinho
Enfermeiro, Leonardo Ciacci, Zacarias
Piva e Zilda Silva.

O presidente da Câmara, Dudu Ottoni,
enalteceu a trajetória pessoal e profissio-
nal do homenageado e lembrou que o tí-
tulo de Cidadão Honorário é uma forma
de agradecimento e reconhecimento às
pessoas que não nasceram em Varginha,
mas, aqui desenvolveram diversos traba-
lhos.

“Fui o propositor desta singela e hon-
rosa homenagem que hoje entregamos ao
Ministro João Otávio, que Varginha teve
o privilégio de receber na década de 70
por algum tempo, não muito, mas, tem-
po suficiente para que se fizesse querido,
admirado e respeitado por sua conduta e
integração à nossa comunidade através
do núcleo jurídico do Banco do Brasil e
do exercício do magistério na nossa fa-
culdade de Direito”, destacou.

O presidente do STJ agradeceu a hon-
raria, lembrou os amigos que fez na ci-
dade e concluiu: “Prometo guardar no
coração a hospitalidade que recebi nesse
lugar e a fraternidade que aqui encontrei.
Espero continuar merecendo o carinho e
a amizade de todos que viram em mim
os méritos que ensejaram esta significa-
tiva adoção. Sinto-me adotado por
Varginha, sinto-me como um filho adoti-
vo de Varginha”.

O HOMENAGEADO
João Otávio de Noronha nasceu na vi-

zinha cidade de Três Corações e graduou-
se em Direito pela Faculdade de Direito
do Sul de Minas, em Pouso Alegre. Foi
funcionário do Banco do Brasil de 1975
a 1984, quando se tornou advogado da-
quele banco, onde também foi consultor
jurídico geral (1994-2001) e diretor jurí-
dico (2001-2002). Em 1987, foi aprova-
do em primeiro lugar no concurso públi-
co para o cargo de Juiz de Direito de Mi-
nas Gerais.

Porém, permaneceu na advocacia. Foi
professor da cadeira de Direito Proces-
sual Civil da Faculdade de Direito de
Varginha – Fadiva - e também conselhei-
ro da Seção de Minas Gerais da Ordem
dos Advogados do Brasil (1993-1994).

Presidente do STJ
recebe homenagem da
Câmara de Varginha

A Câmara Municipal de Varginha, atendendo a uma proposição do vereador e
presidente da Câmara Dudu Ottoni, realizou na noite da última quinta-feira (31),

Sessão Solene para homenagear com o Título de Cidadania Varginhense o Presidente
do Superior Tribunal de Justiça – STJ – Ministro João Otávio de Noronha

Posteriormente foi conselheiro federal
da OAB (1998-2002). Em 2002 foi indi-
cado pela OAB e nomeado pelo presiden-
te Fernando Henrique Cardoso para o car-
go de ministro do Superior Tribunal de
Justiça.

Foi diretor-geral da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam) e ministro do Tribunal Su-
perior Eleitoral de 2013 a 2015, além de
corregedor-geral eleitoral de 2014 a 2015.

É professor do Instituto de Educação
Superior de Brasília (Iesb), da Escola Su-
perior da Magistratura do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios e
da pós-graduação do Centro Universitá-
rio de Brasília (Uniceub).

Assumiu a Presidência do Superior Tri-
bunal de Justiça em 2018, cargo que ocu-
pa até 2020.
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Câmbio automático é uma "mão na roda" em congesti-
onamentos. Porém, é preciso saber usá-lo e não descuidar
da manutenção - Transmissão automática já está em cerca
de 50% dos carros novos vendidos. Equipamento traz co-
modidade, mas, é preciso saber usá-lo

Os carros com câmbio automático já correspondem a
cerca de 50% dos emplacamentos de veículos novos no
Brasil. O sucesso da transmissão sem pedal de embrea-
gem se deve em grande parte à explosão das vendas para
clientes PCD (Pessoas Com Deficiência, e idosos) e mui-
tos têm tido contato com essa tecnologia pela primeira
vez. É natural surgirem dúvidas quanto à operação desse
tipo de câmbio e da verdadeira "sopa de letrinhas" que ele
traz: por padrão. Conta com as opções "D" (drive, termo
inglês para dirigir), "P" (park, estacionar), "R" (rear, ré) e
"N" (neutral, neutro). Mas, dependendo do modelo, pode
trazer outras funções, como "L" (low, marcha reduzida) e
"S" (sport, modo esportivo).

Quando e como o motorista deve utilizá-las? UOL Car-
ros consultou especialistas para esclarecer e também para
falar de manutenção. Tudo isso para você tirar o máximo
proveito e desfrutar do conforto proporcionado pelos au-
tomóveis automáticos sem preocupações.

Confira os cinco itens mais importantes
1 - Use o Neutro só em caso de emergência
Em carros equipados com câmbio manual, o indicado é

colocá-lo em ponto-morto ao parar em um semáforo, por
exemplo, para evitar o desgaste prematuro da embreagem,
que deve ser acionada somente em arrancadas e na troca
de marchas. No entanto, com os carros automáticos o pro-
cedimento deve ser diferente. De acordo com Camilo Adas,
conselheiro de tecnologia e inovação da SAE Brasil, a
função "N", correspondente ao ponto-morto, foi criada para
situações de manutenção, quando é preciso rebocar o ve-
ículo ou movimentá-lo com o motor desligado, liberando
as rodas que tracionam o veículo. "Não coloque o câmbio
automático em neutro enquanto você aguarda o sinal abrir.
Mantenha na posição "D" com o pé no freio, pois, isso
mantém o sistema hidráulico pressurizado e permite ar-
rancar com mais rapidez", ensina o especialista. Vale des-
tacar que alguns carros trazem tecnologia que desacopla
automaticamente o câmbio, inclusive, com o veículo em
movimento, para poupar combustível.

2 - Nunca rode na "banguela" - Outro hábito prejudi-
cial é andar na "banguela" com a expectativa de poupar
combustível. A prática não faz o carro beber menos e ain-
da compromete a segurança, bem como traz risco de da-
nos à transmissão.

"Colocar o câmbio em Neutro na verdade faz o carro
gastar mais combustível do que se estivesse engrenado. O
sistema de injeção é calibrado na fábrica para entrar em
modo de baixo consumo assim que você tira o pé do ace-
lerador, com a transmissão em "D". Isso faz com que o
motor receba apenas a quantidade necessária de combus-
tível para mantê-lo girando", explica Edson Orikassa, vice-
presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva).

Especialmente em uma descida de serra, colocar o câm-
bio em "N" ainda traz risco de acidentes. "Com as rodas
de tração livres, você acaba sobrecarregando os freios, que
podem superaquecer, perdendo a eficiência", esclarece
Orikassa. Adas complementa: "Deixar o carro rodar em
Neutro e voltar para a posição "D" com o veículo ainda
em movimento pode até danificar uma ou mais engrena-
gens do câmbio", alerta o engenheiro.

3 - Utilize freio-motor e a função reduzida
A próxima dica tem tudo a ver com a anterior. Em uma

descida de serra, como já dissemos, o correto é manter a
transmissão na função "D". Além disso, em veículos que
permitem fazer trocas manuais, é possível reduzir a mar-
cha. Também há carros com as opções "2" ou "3" no seletor.
Adas ensina que esses números correspondem, respecti-
vamente, à segunda e à terceira marchas. "Ao deixar o
câmbio na posição '2' ou '3', ele não passa dessas marchas,
mantendo o motor 'cheio' e reforçando o efeito do freio-
motor, ajudando a controlar o veículo na descida".

Alguns veículos trazem, ainda, a função "L". "A mar-
cha reduzida também é útil para manter marchas mais
curtas e os giros mais altos. É uma função importante para
atravessar um lamaçal, para rebocar outro veículo e até

   Bola >
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Cinco coisas que você
deve saber para dirigir
um carro automático

quando é preciso transpor uma área alagada, na qual é
necessário rodar em baixa velocidade e com rotações ele-
vadas para não deixar o motor 'morrer'", recomenda
Orikassa. Alguns modelos também trazem a função "S"
para deixar o comportamento do carro mais esportivo.
Nessa posição, as trocas de marchas acontecem um pouco
mais tarde, com os giros mais altos. Isso melhora a acele-
ração, porém, gasta mais combustível.

4 - Acione a função "P" ao estacionar - Deixe o câm-
bio nessa posição ao deixar o veículo em uma vaga. Po-
rém, não se esqueça que essa função deve ser combinada
sempre com o "freio de mão". Acione-o e depois selecio-
ne "P". "Ao desligar o motor, cessa a pressão do sistema
hidráulico, o câmbio é desacoplado e uma espécie de pino
trava as rodas motrizes", explica Edson Orikassa. O freio
de estacionamento protege essa trava de possíveis danos
causados por uma eventual "encostada" ou até batida de
outro veículo no seu carro enquanto ele está na vaga.

É diferente de quando você deixa um carro manual en-
gatado com o motor desligado. Nesse caso, é o próprio
câmbio que trava as rodas e não usar o freio de estaciona-
mento pode causar prejuízo ainda maior.

5 - Fique atento com o óleo de transmissão - Muitos
acreditam que o câmbio automático não requer manuten-
ção regular e essa crença pode gerar prejuízos pesados se
a transmissão quebrar. Especialmente na configuração do-
tada de conversor de torque e engrenagens, o câmbio, da
mesma forma que outros componentes mecânicos, requer
lubrificação.

As especificações e os prazos para troca do fluido são
indicados no manual do veículo e devem ser respeitados.
A troca do óleo, inclusive, pode ser antecipada dependen-
do das condições de uso do automóvel. "O lubrificante
tem a função de reduzir o atrito e o calor gerado nas en-
grenagens e outros componentes internos. Com o uso e o
passar do tempo, o óleo vai perdendo as propriedades ori-
ginais e deve ser trocado", diz Adas. De acordo com o
engenheiro, nos carros atuais os prazos para substituição
do fluido são bastante longos, mas, não dá para descuidar.

"Dependendo do caso, você pode rodar três, quatro anos
sem perceber que o câmbio está com falta de lubrificação.
Com isso, há desgaste de engrenagens. Qualquer resíduo
metálico resultante desse desgaste prematuro, mesmo que
de ordem microscópica, traz características abrasivas ca-
pazes de afetar borrachas de vedação e retentores, causan-
do vazamento e agravando o problema".

O vice-prefeito de Varginha, Vérdi Melo, participou,
em Andradas, do 1º Fórum de Previdência para Municípi-
os, realizado pela Associação Mineira de Municípios,
AMM, com apoio da Prefeitura de Andradas, Forum este
que tem como público-alvo gestores públicos e servido-
res da área, que ouviram autoridades e especialistas sobre
os principais temas ligados à Previdência,.

A atual reforma da previdência e seus impactos para os
municípios foi o tema do Forum que teve a abertura ofici-
al com a palestra magna com o tema “O Impacto da Re-
forma para os Municípios”, ministrada pelo diretor-presi-
dente do Rio Previdência, Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Aureliano Ma-
chado da Silva.

O Fórum tratou também de temas como “Previdência
Municipal e Análise sobre Previdência Complementar”;
“Compensação Previdenciária: Mudanças vantagens e
como requerer”; “Investimento dos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS)” e “Cálculo atuarial” foram
tratados por especialistas no assunto.

Para Vérdi, o Fórum foi uma oportunidade de troca de
experiências com outros municípios onde o Regime Pró-
prio de Previdência já é uma realidade, a exemplo de
Andradas e de Varginha. “Em Varginha trabalhamos com
RPPS desde 1993, com a criação do Fundo de Aposenta-
doria e Pensões – FAPEN que em 2008 foi reorganizado
como autarquia previdenciária através da Lei 4.965/2008,
alterada pela Lei 5.988/2015 que criou o Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de
Varginha INPREV” lembrou o vice-prefeito.

Vérdi com o prefeito de Andradas, Rodrigo Aparecido Lopes

Você, Eleitor e Leitor, vai me dizer: e o Vice pre-
feito Vérdi Lúcio Melo? - colocava eu no Bom Dia,
Leitor de uma edição anterior.

Hoje, prossigo com análises sobre os prováveis
candidatos a Prefeito de Varginha no ano que vem -
a eleição será dia 4 de outubro de 2.020.

Vamos e convenhamos, experiência, capacidade e
disposição para tal função não faltam ao Vérdi Lú-
cio Melo - até no nome Vérdi tem pedigri: Melo.

No entanto, até lá, Vérdi vai ter que continuar su-
bindo e descendo o elevador da Prefeitura, pois, em
seu encalço está Honorinho - Carlos Honório Ottoni
Júnior - que, além de político, como Vérdi, também
é experiente e capacitado, e é o Secretário de Gover-
no, e também tem pedigri: Ottoni.

Carlos Honório Ottoni Júnior - o Honorinho, gal-
gou mais um degrau para ficar acima de Vérdi: ago-
ra ocupa a Presidência da Executiva do PTB Muni-
cipal. Nesta função - como Presidente do PTB de
Varginha, em princípio, será Honorinho que vai ne-
gociar pelo PTB as articulações para as eleições de
2020, seja para Prefeito e Vice, ou para Vereadores.

O grupo político PTB, pelo menos por enquanto,
está “com um olho” no vice-prefeito, Vérdi Melo, e
o outro no Honorinho...  e apontando o indicador para
outro que também tem pedigri: Dudu Ottoni.

E olha que está bem difícil definir o nome do can-
didato a Prefeito para a elei-
ção do ano que vem, pois,
dentro do grupo político PTB
tem pretendentes que podem
inviabilizar a candidatura do
PSDB. Isto é: de Vérdi Lú-
cio Melo, o que levará a se
desfazer a aliança vitoriosa,
em todos os sentidos, forma-
da por Antonio Silva e Vérdi
Lúcio Melo.

E mais, o candidato do
PTB pode ser ‘pescado’ de
outra legenda, e até mesmo
buscar um nome até então
considerado “não político”.

Vamos ficar “de olho” no
andar da “carruagem”.
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Responsabilidade reflexa

Pai que entrega veículo a
adolescente não pode ser

condenado por homicídio culposo
O pai que entrega ou, por omissão, permite que o filho menor

de idade dirija seu carro não pode ser automaticamente conde-
nado por homicídio culposo. Para a 5ª do Superior Tribunal de
Justiça (STJ*) não se pode presumir a culpa nem implicar pe-
nalmente o pai pela conduta do filho, em razão de responsabili-
dade reflexa.

O menor dirigia bêbado quando causou acidente de trânsito
que resultou em uma morte.

O pai do adolescente foi denunciado em virtude de ter autori-
zado seu filho, menor de idade, a conduzir seu carro, resultando
em acidente de trânsito que levou à morte de uma pessoa.

Em 1ª instância o pai foi absolvido por falta de provas, mas,
foi condenado pelo crime de entrega de veículo a pessoa não
habilitada e por coautoria em crime de homicídio culposo no
trânsito, à pena de dois anos e quatro meses de detenção em
regime aberto, além de ter suspensa sua carteira de Habilitação
por um ano.

Em HC impetrado no STJ, o pai alegou que sua condenação
em coautoria pelo crime de homicídio no trânsito não pode se
ancorar na suposta "anuência tácita e permanente". Entende, dessa
forma, que poderia ser responsabilizado apenas pelo delito de
entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Coautoria e participação - O ministro Marco Aurélio
Bellizze esclareceu que o Brasil adota a teoria monista no con-
curso de agentes. Isto é: em regra, todos os agentes que execu-
tam condutas que levam ao resultado típico são condenados pelo
mesmo crime.

Porém, essa teoria só vale para crimes intencionais. Nos cri-
mes culposos, não se admite a condenação por participação.
Partícipe é aquele agente que, sem praticar o fato típico, auxilia,
instiga ou induz o autor a cometer o crime. De modo diverso, o
coautor também executa o fato típico e pode ser condenado em
crime culposo.

O relator ressaltou que o concurso de agentes exige dos en-
volvidos uma unidade de objetivos ou intenções. Nos crimes
culposos, isso é avaliado em relação à conduta pretendida em
geral, lícita e não ao resultado previsível lesivo ao direito.

Culpa presumida - Segundo o relator, ministro Marco Auré-
lio Bellizze, "a culpa não se presume". "Deve ser demonstrada e
provada pelo órgão acusador. Da leitura das decisões proferidas
pelas instâncias ordinárias, verifica-se, num primeiro momento,
que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o
pai efetivamente autorizou o filho a pegar as chaves do carro na
data dos fatos, ou seja, tem-se apenas ilações e presunções, des-
tituídas de lastro fático e probatório", completou.

Ademais, o crime culposo, ainda que praticado em coautoria,
exige dos agentes a previsibilidade do resultado. Portanto, não
sendo possível, de plano, atestar a conduta do pai de autorizar a
saída do filho com o carro, muito menos se pode a ele atribuir a
previsibilidade do acidente de trânsito causado, acrescentou
Bellizze.

Negligência e imprudência - Conforme o relator, a culpa do
pai e a do filho se referem a crimes distintos. O pai foi negligen-
te na guarda das chaves do veículo e o filho foi imprudente ao
dirigir automóvel sem habilitação após ingerir bebida alcoólica,
avaliou o relator.

Não é possível, a não ser de forma reflexa, atribuir-se ao pai a
imprudência imprimida pelo menor na direção do veículo, pois,
nem ao menos é possível concluir-se que a conduta do filho te-
nha entrado na sua esfera de conhecimento, concluiu.

Pela decisão, foi restabelecida a absolvição quanto à coautoria
de homicídio culposo no trânsito, mas mantida a condenação
pela entrega de veículo a menor.

Responsabilidade - Quanto à responsabilização de forma
reflexa, o ministro salientou que "nem ao menos na seara cível é
possível responsabilizar-se alguém por dano reflexo, mas, ape-
nas pelo dano direto e imediato causado".

Quanto à responsabilidade penal, o relator afirmou que "a
conduta do pai não teve relevância causal direta para o homicí-
dio culposo na direção de veículo automotor". "Não podendo,
por conseguinte, atribuir-se a pai e filho a mesma infração penal
praticada pelo filho", ressaltou.

A 5ª turma não conheceu do HC, mas, concedeu ordem de
ofício para restabelecer sentença absolutória quanto ao delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, mantendo a
condenação quanto ao delito do art. 310 do CTB, pois, "se im-
puta ao paciente não apenas o fato de ter permitido, confiado ou
entregue a direção de veículo automotor a pessoa não habilita-
da, na data em que ocorreu o homicídio culposo no trânsito".

* Criado pela Constituição Federal de 1988, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) é a corte responsável por uniformizar a inter-
pretação da lei federal em todo o Brasil, seguindo os princípios
constitucionais e a garantia e defesa do Estado de Direito.

O Câmara Social, projeto da Câmara Municipal de
Varginha, chegou à Associação Voluntariado Vida Viva.
O presidente do Legislativo, vereador Dudu Ottoni, e os
vereadores Delegado Celso Ávila, Leonardo Ciacci e Zilda
Silva foram recebidos pela presidente da instituição,
Rogéria Alvarenga Fernandes, e pela relações Públicas da
Instituição, Lourdes Marinho.

Durante a visita eles puderam saber como é preparado
e servido o café da tarde aos pacientes em tratamento contra
o câncer e também conhecer os demais projetos que a ins-
tituição promove em prol dos cerca de três mil pacientes
do Hospital Bom Pastor que necessitam dos cuidados es-
peciais oferecidos pelo Vida Viva.

“Já sabemos dos relevantes serviços que o Vida Viva
presta para Varginha há mais de duas décadas, mas, sem-
pre é importante estarmos presentes, vermos a realidade
bem de perto, que é o que propõe o Câmara Social. Desta
forma, conseguimos compreender as necessidades destas
instituições e ouvir suas reivindicações para que possa-
mos colaborar no que nos compete como vereadores. Pa-
rabenizo a direção pelo brilhante trabalho que desempe-
nham aqui, atendendo milhares de pacientes e suas famí-
lias. Vocês são grandes aliados para a cura de muitas pes-
soas que passam por um tratamento contra o câncer”, dis-
se o presidente da Câmara, vereador Dudu Ottoni.

“Receber os vereadores aqui no Vida Viva é muito im-
portante, pois, valoriza o nosso trabalho e demonstra que
o Poder Público se importa com o que nós estamos fazen-
do. Esperamos que vários resultados positivos saiam des-
te nosso encontro aqui”, disse a presidente Rogéria.

A Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva
foi fundada em julho de 1996 por Lígia Inês Braga Reis e
Meryvone Mansur Bíscaro e presta atendimento a pacien-
tes oncológicos de mais de 202 municípios que fazem tra-
tamento no Hospital Bom Pastor. “Varginha e região de-
vem muito ao Vida Viva que ampara as pessoas no mo-
mento de maior fragilidade, que é quando estamos com
problema de saúde. A Câmara e a Prefeitura devem maior
apoio a esta instituição e esperamos poder ajudar a ampli-
ar ainda mais os excelentes serviços prestados por eles”,
disse a vereadora Zilda Silva.

O vereador Delegado Celso Ávila também destacou a
importância do Legislativo apoiar o Vida Viva. “Com a
instituição das emendas impositivas, agora temos manei-
ras mais efetivas de apoiar as instituições que tanto cola-
boram para a área social do nosso Município, e o Vida
Viva é uma delas. Ao vir aqui e conhecer de perto as ativi-
dades desenvolvidas temos ainda mais segurança para
destinar verbas necessárias para manutenção e continui-
dade deste trabalho fantástico desempenhado em prol dos
pacientes oncológicos de Varginha e da região”, disse o
vereador Delegado Celso Ávila.

O vereador Leonardo Ciacci fez questão de parabeni-
zar mais uma vez a Mesa Diretora pela criação do Câma-
ra Social, implantado neste ano de 2019. “Os vereadores
de Varginha mais uma vez inovam e demonstram seu in-
teresse de ir ao encontro da população. É mais um projeto
da Câmara, assim como Câmara nas Escolas e Câmara
nas Empresas, que leva os vereadores até onde o povo
está para ouvir suas demandas, suas necessidades e até
mesmo reclamações. Vir até aqui ao Vida Viva demonstra
que, apesar de conhecermos essa renomada instituição,
precisamos sair do gabinete e encontrarmos a realidade
frente a frente para podermos agir com mais embasamento
e poder colaborar no que estiver dentro das nossas com-
petências”, completou o vereador Leonardo Ciacci.

Vereadores visitam Vida Vida
em mais uma edição do Câmara Social

A instituição Vida Viva promove projetos e
ações em prol dos cerca de três mil pacientes

do Hospital Bom Pastor
O Vida Viva fica na Rua Alzira Magalhães Barra, 166

e 170, Parque Boa Vista, logo atrás do Hospital Bom Pas-
tor. Voluntários e interessados em fazer doações podem
entrar em contato pelo telefone: 3690-2900.

A Prefeitura de Varginha realizará no dia 21/11, às 9h,
na sede do Propac II, na  Rua Londres, 401 - Vila Barce-
lona,  o leilão de bens inservíveis.
Serão 44 lotes, incluindo veículos, bicicletas, máquinas
de carpintaria, debulhadeira de grãos, grade aradora,
plantadeira, roçadeira, fábrica de tijolos, betoneira,
máquina linotype e sucatas em geral.Os lances serão
presenciais e online.
Para dar lances, caso já seja cadastrado, basta clicar no
link, ir ao lote desejado e ofertar o Lance desejado. Se
não for cadastrado, efetue seu cadastro antecipadamente.
Mais informações no site: www.marianoleiloes.com.br

Prefeitura de Varginha
realiza leilão de bens

inservíveis
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O vereador Zué do Esporte encaminhou indicação ao
prefeito e ao Departamento Municipal de Trânsito solicitando
medidas de contenção de velocidade em toda a extensão da
Rua Álvaro Rodrigues Pereira, localizada no bairro Eldorado.

O vereador destacou que motoristas imprudentes transitam
em alta velocidade pelo local e que a situação tem deixado os
moradores apreensivos com o constante risco de acidente.

“Como a via não possui nenhum mecanismo de contenção
de velocidade, os motoristas acabam abusando da velocidade

O vereador Delegado Celso Ávila apresentou indica-
ção na Câmara de Varginha destinada ao Prefeito solicitando
informações a respeito do cumprimento das emendas
impositivas encaminhadas à Administração para execução du-
rante o exercício de 2019.

As emendas impositivas garantem ao vereador a execução
de suas indicações orçamentárias e estão amparadas pelas
Emendas Constitucionais nº 86/2015 e nº 100/2019. Em
Varginha, cada vereador pode destinar o valor de R$ 300 mil
dentro do orçamento anual do Município para um projeto que
atenda às exigências legais, sendo que metade deste valor deve,
obrigatoriamente, ser encaminhado para a área da Saúde.

No documento, ele pede que seja encaminhada ao Legislativo
a relação de emendas aprovadas e pagas até o momento; quais
tiveram impedimento técnico e qual sua fundamentação; quais
se encontram em processo licitatório e a situação atual de to-
das individualmente.

“Foi por meio destas emendas que nós vereadores buscamos
atender as principais demandas de nossa comunidade, prezan-
do sempre pela responsabilidade e pela melhor alocação dos
recursos públicos. Por isso, estas informações são de extrema
importância, não só para o cumprimento do papel fiscalizador
do vereador, mas, para prestarmos contas à população”, justi-
ficou Delegado Celso.

O vereador Carlos Costa apresentou indicação, durante
sessão ordinária na Câmara Municipal de Varginha, solicitan-
do que sejam providenciadas as escrituras das moradias quita-
das do Conjunto Habitacional Centenário. O documento foi
encaminhado à Prefeitura, ao governador do Estado, ao presi-
dente da Cohab.

De acordo com o parlamentar, alguns moradores estão inco-
modados com a situação, pois, quitaram as residências há mais
de um ano e continuam sem as escrituras e sem pagar o devido
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

“Recebi alguns moradores que adquiriram seus imóveis ain-
da no mandato do então prefeito Dilzon Mello, através da
Cohab, no local conhecido como bairro Centenário II. Ao lon-
go de trinta anos de financiamento, esses moradores pagaram
suas prestações e hoje continuam sem este documento tão im-
portante nas mãos. Vale destacar que são pessoas simples e,
portanto, a Prefeitura deveria verificar a possibilidade de estas
escrituras serem repassadas sem custos para os proprietários
por meio de uma parceria com a Cohab”, informou o vereador.

Carlos Costa ressaltou, ainda, que existem centenas de imó-
veis sem escritura no Município, pelos mais diversos motivos,
e que esta situação causa insegurança aos seus proprietários,
uma vez que, sem o documento comprobatório de sua proprie-
dade, os mesmos ficam impossibilitados de recolherem seus
impostos, deixando o Município sem arrecadação.

“É importante frisar que, com esta regularização, não seria
necessário onerar expressivamente os contribuintes do IPTU,
como vem acontecendo na cidade. Esperamos que esta indica-
ção receba a devida atenção por parte das autoridades respon-
sáveis e que providências sejam tomadas a respeito o mais bre-
ve possível”, explicou Carlos Costa.

Por meio de requerimento encaminhado à Copasa, o verea-
dor Carlúcio Mecânico cobrou informações sobre a qua-
lidade de água fornecida aos moradores do bairro Vale das Pal-
meiras em Varginha.

No documento, o vereador questionou a prestadora de servi-
ço sobre o motivo da água que chega às residências estar tão
suja, se existe uma data para a solução do problema e, ainda,
se os moradores terão algum desconto em suas contas de água,
em virtude da sujeira e do ar presente na tubulação.

“Os moradores estão enfrentando uma situação bastante com-
plicada há pelo menos uma semana, já que a água não chega
até as torneiras e, quando chega, está praticamente sem condi-
ções de uso.

Precisamos que a Copasa resolva este dilema e esclareça aos
munícipes o que realmente está acontecendo, pois, ao entra-
rem em contato com a central de atendimento da Copasa, sem-
pre recebem informações diferentes. Para alguns moradores, a
empresa relata que não há problema com o abastecimento e,
para outros, que a rede está em manutenção”, destacou o vere-
ador apresentando um vídeo gravado por moradores.

O vereador Joãozinho Enfermeiro solicitou ao Pre-
feito, por meio de indicação apresentada na Câmara Munici-
pal de Varginha, a concessão do adicional de insalubridade aos
Servidores que atuam no Setor de Regularização/Tratamento
Fora do Domicílio – TFD, da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o vereador, o pagamento do adicional é um direito
dos servidores que exercem funções em condições gravosas à
Saúde.

Joãozinho pediu, ainda, a instalação de um gabinete de pro-
teção nas áreas de atendimento ao público como forma de me-
lhorar as condições de trabalho dos servidores da Saúde.

Presenças na homenagem ao Presidente do
STJ na Câmara Municipal de Varginha

e já foram registrados diversos acidentes no local, principal-
mente com pedestres. A situação piora ainda mais durante os
horários de pico, quando fica praticamente impossível conse-
guir atravessar a rua”, informou Zué.
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O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu
Ottoni, voltou a cobrar da Prefeitura, por meio de requeri-
mento, informações sobre a instalação de uma faixa elevada
para travessia de pedestres e placas de indicação de área esco-
lar na avenida Professor João Augusto de Carvalho, no bairro
Jardim Estrela II.

Segundo o parlamentar, o pedido de melhorias na avenida é
antigo, com indicações apresentadas em fevereiro de 2017 e
setembro de 2019, e que até o momento não foram atendidas
pelo Executivo.

“O intuito desse requerimento é saber quando as melhorias
na avenida serão finalmente realizadas pela Prefeitura, ou se
existe, pelo menos, uma programação para que o serviço seja
executado. Temos ali um centro de educação infantil, a igreja
da comunidade Nhá Chica e vários estabelecimentos comerci-
ais que fazem com que o fluxo de pessoas seja intenso e, por
isso, precisamos de medidas que garantam a segurança de toda
a comunidade”, justificou Dudu.

O crescente aumento dos registros de denúncias de maus-
tratos contra animais pelo país e pela cidade de Varginha levou
o vereador Cláudio Abreu a propor, na Câmara Munici-
pal, a criação de uma equipe para fiscalização e acolhimento
de denúncias, que vão do abandono às situações extremas que
evidenciem infrações previstas na Lei de Crimes Ambientais.

A proposta do vereador é que a equipe seja constituída com
o apoio da Guarda Civil Municipal e do Setor de Zoonoses,
através da contratação de mais um médico veterinário. Eles
deverão ficar responsáveis por atender às demandas e apurar
as denúncias de possíveis maus-tratos, em especial nos
criadouros e estabelecimentos que comercializam animais.

“Essa proposta vem de encontro a um incessante trabalho
em busca da conscientização da população sobre a necessida-
de de se discutir e promover a proteção animal e o meio ambi-
ente em nossa cidade. Acredito que, com essa equipe, será pos-
sível realizar de maneira efetiva as ações previstas na legisla-
ção ambiental e garantir que os casos de maus-tratos sejam
combatidos, apurados e punidos”, justificou Dr. Cláudio.

A indicação do parlamentar baseia-se no art. 225, § 1º, VII
da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Poder
Público e à coletividade proteger o meio-ambiente, vedando
qualquer prática que submeta os animais à crueldade; no art.
32 da Lei 9.605/1998, que considera crime praticar crueldade
contra os animais e está fundamentada no art. 3º, § 2º, III, da
Lei Municipal n. 5.489/2011.

A vereadora Zilda Silva apresentou indicação na Câmara
Municipal de Varginha destinada ao Prefeito e aos secretários
de Planejamento Urbano e de Governo solicitando que sejam
tomadas as providências necessárias junto à diretoria da Caixa

Econômica Federal para que uma unidade Lotérica seja insta-
lada na avenida dos Imigrantes.

De acordo com a parlamentar, a região cresceu muito nos
últimos anos e o serviço lotérico passou a ser uma necessidade
para os moradores que precisam se deslocar até outros pontos
da cidade para realizar pagamentos e utilizar os demais servi-
ços oferecidos pela Caixa.

“Temos nesse ponto da cidade uma grande movimentação
de pessoas e, por isso, a instalação de uma lotérica na avenida
dos Imigrantes facilitaria muito a vida dos moradores dos bair-
ros Cidade Nova, São Sebastião, Santa Maria, Sagrado Cora-
ção, Carvalhos, Alto da Figueira, Vargem, Sete de Outubro,
São Francisco e outros bairros daquela região”, justificou Zilda.

O vereador Zacarias Piva apresentou indicação na
Câmara de Varginha solicitando ao Prefeito e ao Secreta-
rio Municipal de Saúde que providenciem a contratação
de um médico ginecologista para atender na Unidade de
Saúde Dr. José Justiniano do Reis, localizada no bairro
Damasco.

A medida atende às reivindicações dos moradores do
bairro e região que estão com dificuldades para conseguir
marcar uma consulta na especialidade médica.

“Estive na unidade de Saúde e os servidores me expli-
caram que as consultas regulares com a médica ginecolo-
gista que atende no local foram suspensas e que, atual-
mente, os atendimentos acontecem apenas de quinze em
quinze dias e limitado a apenas quatorze atendimentos,
ou seja, apenas vinte e oito mulheres conseguem se con-
sultar no mês. Na média, é menos de uma consulta por
dia”, explicou Piva ao apresentar a indicação.

O parlamentar destacou, ainda, que nem todas essas con-
sultas são realizadas com o médico ginecologista, mas,
sim, com um clínico geral que se desdobra entre os aten-
dimentos na parte clínica, pediátrica e ginecológica.

“Essa é uma situação que tem revoltado a população e
com razão, pois, muitas pacientes estão esperando há mais
de um ano por uma consulta e se sentindo completamente
abandonas pelo serviço de Saúde do Município. Mas, a
preocupação não é só essa, já que em alguns casos clíni-
cos a demora no atendimento pode comprometer o diag-
nóstico precoce e o tratamento em tempo hábil”, finali-
zou o vereador, cobrando medidas urgentes para normali-
zar o atendimento na unidade de Saúde.

O vereador Marquinho da Cooperativa apresen-
tou indicação, na Câmara Municipal de Varginha, solicitando
que a Prefeitura providencie a construção de uma quadra
Poliesportiva ou a instalação de uma academia de Rua para
atender os moradores do bairro Parque Mariela.

Segundo o vereador, o bairro não dispõe de uma área de lazer
e os moradores precisam ir até outros bairros para os momen-
tos de recreação.

“Apresento essa medida com o intuito de atender aos diver-
sos pedidos que recebi das famílias daquela localidade, que há
anos aguardam por um espaço público para a prática de espor-
tes e momentos de lazer. Sendo assim, peço o apoio do Execu-
tivo para o atendimento dessa medida que contribuirá para o
convívio e integração da comunidade”, disse Marquinho.

Visando ampliar a atividade logística no Município e impul-
sionar o desenvolvimento econômico da região, o vereador
Leonardo Ciacci apresentou indicação na Câmara Mu-
nicipal destinada ao deputado federal Dimas Fabiano e à Agên-
cia Nacional de Aviação Civil solicitando apoio para instala-
ção de um terminal de cargas no Aeroporto Regional de
Varginha Major Brigadeiro Trompowsky.

Para Ciacci, a instalação de um terminal de cargas no aero-
porto de Varginha, que já é referência no cenário nacional e
internacional devido à presença de grandes indústrias e do Porto
Seco, é um passo necessário para que a atividade industrial
continue crescendo e gerando mais oportunidades de emprego
e renda.

“Nossa cidade possui uma localização estratégica para o de-
senvolvimento industrial, que só não é maior devido a proble-
mas logísticos que dificultam a chegada de matéria-prima e o
despacho do que é produzido. Com o funcionamento do trans-
porte de cargas aéreo, as empresas poderão ampliar suas ativi-
dades e aumentar a competitividade no mercado, o que certa-
mente contribuirá para atrair novos investidores e,
consequentemente, contribuindo para o crescimento econômi-
co de toda a nossa região”, justificou Ciacci.

O vereador destacou, ainda, que o assunto já foi pauta de
várias reuniões e conta com manifestações de apoio de diver-
sas autoridades, tendo inclusive, um Termo de Cooperação fir-
mado entre o Aeroporto Internacional de Confins BH Air Port,
Sebrae-MG, Azul Linhas Aéreas e Prefeitura Municipal de
Varginha para o desenvolvimento de um projeto HUB Logística
no Sul de Minas.

O vereador Dr. Fernando Guedes encaminhou uma
indicação à Prefeitura solicitando a realização de melhorias na
sinalização de trânsito da Avenida Manoel Vida, próximo às
esquinas com a Avenida Coronel José Francisco Coelho e Rua
Nossa Senhora de Fátima.

Segundo o vereador, o fluxo intenso de veículos e as péssi-
mas condições de conservação da via têm aumentado os riscos
de acidentes.

“Por ser um trecho muito movimentado, é comum que a si-
nalização se desgaste com mais frequência e o trânsito fique
prejudicado, por isso precisamos que a Prefeitura providencie
não só a melhoria da sinalização, mas também a instalação de
uma faixa elevada para pedestres e redutores de velocidade,
visando garantir a segurança de todos que passem pelo local”,
destacou o parlamentar.

Uma indicação, de autoria do vereador Buiú do Ôni-
bus, foi encaminhada ao Executivo solicitando a construção
de uma praça na Rua Finlândia, localizada no bairro Jardim
Andere II.

Segundo Buiú, a medida visa atender às reivindicações das
pessoas que reclamam da falta de espaços adequados para o
lazer e a interação da comunidade.

“Peço à Prefeitura que estude a possibilidade de atender este
apelo dos moradores, pois, a construção de um parquinho para
as crianças, uma academia de Rua ou de uma pista de cami-
nhada para os adultos, irá trazer mais qualidade de vida para as
pessoas e, inclusive, há um terreno baldio propício para aten-
der a essa solicitação”, destacou o vereador Buiá.
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A prefeitura de Varginha inaugura neste
sábado, dia 9, às 10h, a Unidade Básica de
Saúde Farmacêutica Bioquímica “Regina
Gomes Nunes da Silva”, do bairro Jardim
Colonial, que vai atender um público esti-
mado de 17 mil pessoas, moradoras dos
bairros Cidade Nova, Jardim Colonial, Jar-
dim Itália, Jardim Renata, Nossa Senhora
Aparecida, Parque Imperial, Jardim das
Acácias, São Francisco, São Sebastião,
Jardim Simões, Jardim Panorama e Vila
Monteiro.

A obra, orçada em aproximadamente R$
1 milhão, sendo R$ 659 mil do Governo
Federal, R$ 20 mil do Governo Estadual e
R$ 394 mil do Município, vai oferecer di-
versos serviços, entre eles de ações de pro-
moção da saúde, consultas médicas e de
enfermagem, acompanhamento do pré-na-
tal, atendimento e acompanhamento dos
profissionais do Núcleo Ampliado de Saú-
de da Família e Atenção Básica (NASF-
AB), imunização, dispensação de medica-
mentos, testes rápidos de HIV, Sífilis e
Hepatites B e C, curativos, retirada de pon-
tos, aplicação de injeções, sondagem
vesical, infusão de soros endovenosos,
acompanhamento do crescimento e desen-
volvimento da criança; coleta de exames
de citopatológico de colo de útero (Papa
Nicolau) e ofertas de mamografias.

Quem foi Regina
Nascida em 5 de julho de 1956 em

Ibatiba (ES), filha de Jothão Gomes de
Barros e Clara Nunes de Barros, de uma
família de 9 filhos, Regina Gomes Nunes
da Silva mudou-se ainda criança para
Manhuaçu, onde cursou o primário e se-
cundário e o segundo grau.

Graduou-se no curso de Farmácia e Bi-
oquímica pela Universidade Federal de
Juiz de Fora, onde colou grau especializan-
do em análises clínicas e indústria.

 Prefeitura de Varginha
inaugura UBS

no Jardim Colonial

Unidade vai atender um público
estimado de 17 mil moradores da região

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

Terceirize sua TI para reduzir custos, obter ganhos operacionais
e contar com um aliado na jornada de crescimento do seu 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.

Exerceu no Laboratório de Análises Clí-
nicas Dr. Homero Soares Ramos, na cida-
de de Petrópolis - RJ, atividades nas áreas
de bioquímica, microcospia, hematologia
e microbiologia, ocupando o cargo de res-
ponsável técnica e supervisora.

Casou-se em 1981 com Raimundo
Nonato da Silva com quem teve três filhos:
Thiago, Marília e Gustavo.

Regina mudou-se para Varginha em no-
vembro de 1987, onde começou sua traje-
tória profissional trabalhando como farma-
cêutica responsável pela Droga Sion. Em
1990 foi admitida pela prefeitura de
Varginha no cargo de bioquímica tendo
exercido com integridade e competência a
chefia do Laboratório Municipal, além da
função de chefe do setor de apoio e diag-
nósticos.

Regina participou da 1ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde do Sul de Minas – II En-
contro de Administradores Hospitalares e
II Encontro de Secretários e Diretores mu-
nicipais como debatedora, na função de co-
ordenadora de apoio e Diagnóstico de
Varginha.

Especializou-se em terapia Floral pela
Faculdade de Ciências da Saúde de Belo
Horizonte. Durante sua estada no Labora-
tório Municipal aprimorou seus conheci-
mentos, fez mais de 40 cursos referentes a
sua área de atuação laboratorial.

Nossa homenageada recebeu por vários
anos, juntamente com sua equipe de funci-
onários, do Programa Nacional de Contro-
le de Qualidade - ISSO 9001, a qualifica-
ção de excelente.

Regina faleceu em fevereiro de 2018,
deixando saudade e uma bela história de
vida, confirmando as palavras de seus fa-
miliares, de que o tamanho de uma pessoa
se mede pela qualidade do seu esforço, es-
tampado nas atitudes do dia a dia, em prol
do bem estar de um povo.

A solenidade de homenagem ao servidor
público municipal de Varginha, no Theatro
Capitólio, foi marcada pelo anúncio, em pri-
meira mão, da volta da assistência médica
prestada pelo Hospital Regional do Sul de
Minas.

A declaração foi feita pelo prefeito Antô-
nio Silva que explicou que depois de muitas
negociações ficou acertada a volta do aten-
dimento que era feita pelo extinto ISA. “Ao
comemorarmos o dia do servidor público dou
essa boa notícia que é a volta do atendimen-
to hospitalar possivelmente a partir de janeiro
com a participação efetiva do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Varginha,
já que a Prefeitura, como órgão público, não
pode fazer esse tipo de negociação direta
com o Hospital”, ressaltou o prefeito.

“Será criada uma associação - uma caixa
de assistência - para os servidores e através
dela a Prefeitura poderá remunerar o Hospi-
tal pelos serviços prestados aos nossos ser-
vidores”, garantiu Antônio Silva. Ele ainda
esclareceu que o Hospital Bom Pastor aten-
de exclusivamente SUS e assim não pode
diferenciar o atendimento atendendo os ser-
vidores com um atendimento exclusivo.

Colegas de trabalho
O prefeito Antônio Silva abriu o pronun-

ciamento se dirigindo aos servidores públi-
cos Municipais como “colegas de trabalho”.
“Tenho orgulho de fazer parte desse time im-
portante para a Cidade e Município, pois,
prestamos os mais relevantes serviços à co-
munidade porque se faltar as prestações de
serviços mais essenciais como a limpeza ur-
bana, coleta de lixo, saúde e educação, por
exemplo, o funcionamento da Cidade fica-
ria extremamente comprometido. Por isso
que me sinto orgulhoso de fazer parte dessa
equipe”, ressaltou, sendo
entusiasmadamente aplaudido.

Carinho e reconhecimento
Ao chegar no Theatro Capitólio para a

abertura das comemorações do Dia do Ser-
vidor Público Municipal, o prefeito Antônio
Silva recebeu os cumprimentos e gentilmen-
te atendeu aos diversos pedidos para fotos.
O grupo de servidoras do PSF da Vargem o
cercou ainda na escada da recepção. “Temos
que aproveitar a oportunidade de registrar
esse encontro com o nosso patrão a quem
somos agradecidas pelo nosso salário depo-
sitado mensalmente em dia”, disse
Elisângela Santana Umbelino.

“Vemos tanta cidade passando por dificul-
dades e aqui, ele honra nosso pagamento; te-
mos que dar graças”, registrou Beatriz de Fá-
tima Marangão dos Santos que estava junto
com as colegas de trabalho Maria Helena de
Ferreira, Mônica Aparecida Ferrari e Janaína
de Andrade.

Marcos de Assis Cândido, que passou em
recente concurso, contou que trabalha há 7
meses na Prefeitura com máquinas pesadas
na execução de terraplenagem. “Estou aman-
do, porque quando a gente faz as coisas por
amor nos sentimentos realizados.

Recepção
Os servidores foram recepcionados com

um café da manhã e um espelho de bolsa,
gentilmente doado por Eliana Coimbra, mais
boton do Novembro Azul lembrando da im-
portância da prevenção ao câncer de prósta-
ta. A encarregada do Setor de Segurança e
Medicina do Trabalho da Prefeitura de
Varginha, Adriana Batista de Paiva, abriu o
evento destacando que o maior patrimônio
da Prefeitura são os servidores.

Ela citou que escuta críticas de que o ser-
vidor público não trabalha. “Trabalha sim,
porque senão a cidade não é reconhecida,
fica mais pobre, o IDH cai, e quero parabe-
nizar todos, agradecer inclusive a parceria

Solenidade de homenagem ao
servidor público municipal de

Varginha é marcada por anúncio
da volta do atendimento Hospitalar

com a Secretaria Municipal de Administra-
ção, que deu total apoio, e todos os envolvi-
dos e patrocinadores, e ao Sindicato que deu
brindes.

“Hoje quero quebrar o protocolo e home-
nagear uma pessoa muito especial, que en-
contro pouco, mas, que vejo que tem um co-
ração imenso, de extrema competência e toda
vez que vou à reunião com essa pessoa ela
pergunta de cada servidor e inclusive fala do
meu trabalho. Tem uma música de Thiago
Brado que diz assim:

É preciso ofertar. / O amor mais sincero / O
sorriso mais puro / E o olhar mais fraterno
O mundo precisa / Saber a verdade / Passa-
do não volta / Futuro não temos / E o hoje
não acabou / Por isso ame mais, abrace mais
/ Pois não sabemos quanto tempo temos pra
respirar / Fale mais, ouça mais / Vale a pena
lembrar que a vida é curta demais.

Então, hoje quero homenagear o prefeito
Antônio Silva por todo carinho que ele tem
pelos servidores”, arrancando aplausos fer-
vorosos da plateia.

Na sequência, o secretário municipal de
Administração, Sérgio Takeishi, levantou o
questionamento se a UPA, o Hospital Bom
Pastor, a coleta de lixo ou uma escola inter-
rompesse o atendimento por alguns dias fi-
caria ainda mais clara a importância de cada
servidor público Municipal.

Encerrados os pronunciamentos da aber-
tura, o músico Hélcio Baroni abriu um re-
pertório sobre um lindo piano de cauda to-
cando “Palhaço”, explicando ter escolhido
a música pela mensagem de que é necessá-
rio enxergar a vida com mais alegria.

Logo após, a enfermeira Natália
Martinuzzo de Souza falou sobre “Motiva-
ção, alguém viu a minha por aí?”. O encer-
ramento foi com a apresentação musical de
Wanderson Lopes.

Adriana Batista de Paiva

Marcos de Assis Cândido

Beatriz de Fátima Marangão dos Santos,
Maria Helena de Ferreira, Mônica

Aparecida Ferrari e Janaína de Andrade
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Sei lá, entende?
“A CBF escolheu o nome da bola para a Copa de 2014 no Brasil.
Na África do Sul foi a JABULANI.
Aqui, até que foi muito fácil e, por unanimidade, em função da desor-
ganização, do atraso em começar as obras, do sigilo quanto aos gas-
tos e da não obrigatoriedade de se fazer concorrência pública para
qualquer despesa referente a Copa do Mundo, aqui ela fico conheci-
da  como JABURLAMOS”.

* * * * *
“Neblina baixa, sol que racha. Neblina na serra, chuva na terra”. O
que é isso? Nada não. É que estava olhando as Serras Varginha/Três
Pontas e de Campos Gerais/Campo do Meio, cheias de nuvens e
lembrei-me dessa expressão que os meus pais diziam. Tiro certo. Mas
voltemos ao presente.

* * * * *
Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava uma determinada raça.
Um dia ele descobriu que seu vizinho tinha esse determinado animal
e atazanou-o até conseguir comprá-lo. Depois de um mês, o cavalo
adoeceu e o veterinário disse: “Bem, seu cavalo está com uma virose
e precisa tomar esse medicamento durante 3 dias. Se não resolver,
será necessário sacrificá-lo”. (...)

* * * * *
(...) O porco escutou a conversa e, depois que se foram, aproximou-se
do cavalo e disse: “Força, amigo, levanta, senão será sacrificado”! No
outro dia, após a 2ª dose do medicamento, o porco aproximou-se no-
vamente e disse: “Vamos lá, amigão, levanta, senão vai morrer. Va-
mos lá, eu o ajudo a levantar-se. Upa... Um, dois, três”... (...)

* * * * *
(...) No terceiro dia, deram o medicamento, e o veterinário disse: “In-
felizmente, teremos que sacrificá-lo amanhã, pois, a virose pode con-
taminar os outros animais”. Quando partiram, o porco se aproximou
do cavalo e disse: “Ô cara, é agora ou nunca! Levanta logo, upa! Co-
ragem! Vamos, vamos! Upa! Upa! Isso, devagar! Ótimo! Vamos! Um,
dois, três... Legal, legal, agora mais depressa, vai... Fantástico! Corre,
corre mais! Upa! Upa! Upa! Você venceu, Campeão! (...)

* * * * *
(...) Então, de repente o dono chegou e viu o cavalo correndo no cam-
po, e gritou: Milagre!... O cavalo melhorou e isso merece uma festa!
Vamos matar o porco!” (...)

* * * * *
(...) Isso acontece, com frequência, no ambiente de trabalho. Ninguém
percebe qual o funcionário que realmente tem mérito pelo sucesso,
ou que está dando suporte para que as coisas aconteçam (...)

* * * * *
(...) Saber viver, sem ser reconhecido, é uma arte. Se, algum dia, al-
guém lhe disser que seu trabalho não é o de um profissional, lembre-
se: amadores construíram a Arca de Noé, e profissionais, o Titanic.
Procure ser uma pessoa de valor, ao invés de uma de sucesso!

* * * * *
Frases: Sinistras e Alegres
* Liquidação de muletas... Venha correndo!...
* A febre tifóide é aquela febre que, ou você se cura, ou ela ti fóide!
* Troque seu coração por um fígado, assim você se apaixona menos e
bebe mais.
* Mentiras são como crianças. Dão trabalho, mas valem a pena, por-
que o futuro depende delas.
* Os ursos polares adoram o frio. Os bipolares, às vezes adoram, às
vezes não...
* Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado, pra ter tantas
testemunhas assim...

* * * * *
Vocês conhecem a lenda, do rito de passagem da juventude, dos índi-
os cherokees? O pai leva o filho para a floresta, no final da tarde.
Venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino senta-se no topo de
uma montanha toda a noite, e não pode remover a venda até os raios
do sol brilharem, no dia seguinte (...)

* * * * *
(...) Ele não pode gritar por socorro. Se passar a noite toda lá, será
considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros
garotos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo,
enfrentando o medo do desconhecido (...)

* * * * *
(...) Ele está naturalmente amedrontado, ouvindo toda espécie de ba-
rulho. Os animais selvagens podem estar ao seu redor. Talvez alguns
humanos possam feri-lo; insetos e cobras podem picá-lo, além de sen-
tir frio, fome e sede (...)

* * * * *
(...) O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas, ele se senta
estoicamente, nunca removendo a venda. Segundo os cherokees, esse
é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente... após a noite
horrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu
pai, sentado na montanha, perto dele. Esteve ao seu lado a noite
inteirinha, protegendo seu filho do perigo (...)

* * * * *
(...) Nós, também, nunca estamos sozinhos! Mesmo quando não per-
cebemos, Deus está olhando por nós, “sentado ao nosso lado”. Quan-
do os problemas surgem, tudo que temos a fazer é confiar que Ele está
nos protegendo.

* * * * *
* Leio a Playboy pela mesma razão que leio a Notional Geographic:
gosto de ver fotografias de lugares que sei que nunca irei visitar.
* Dizem que a bebida resolve todos os problemas. Pra mim, ainda não
resolveu. Mas, sou brasileiro e não desisto nunca.
* As melhores crianças do mundo são as japonesas. Estão a 20 mil km
de distância e, quando estão acordadas, eu estou dormindo.
* Se acupuntura adiantasse, porco-espinho viveria para sempre.
* Calorias são pequenos vermes, inescrupulosos, que vivem nos guar-
da-roupas, e que, à noite, ficam costurando e apertando as roupas das
pessoas.
* Se vegetarianos amam tanto assim os animais, por que eles comem
toda comida dos pobrezinhos?

NOVEMBRO 2019

Pérolas paroquiais
Estes avisos paroquiais foram fixados nas

portas de igrejas, todos eles são reais, escritos
com boa-vontade e má redação.

AVISO AOS PAROQUIANOS
* Para todos os que tenham filhos e não sa-

bem, temos na paróquia uma área especial para
crianças.

* O torneio de basquete das paróquias vai con-
tinuar com o jogo da próxima quarta-feira. Ve-
nham nos aplaudir, vamos tentar derrotar o Cris-
to Rei!

* Quinta-feira que vem, às cinco da tarde, ha-
verá uma reunião do grupo de mães. Todas as
senhoras que desejem formar parte das mães,
devem dirigir-se ao escritório do pároco.

* Na sexta-feira às sete, os meninos do
Oratório farão uma representação da obra
Hamlet, de Shakespeare, no salão da igreja.
Toda a comunidade está convidada para tomar
parte nesta tragédia.

* Prezadas senhoras, não esqueçam a próxi-
ma venda para beneficência. É uma boa oca-
sião para se livrar das coisas inúteis que há na
sua casa. Tragam seus maridos!

* Assunto da catequese de hoje: Jesus cami-
nha sobre as águas.

* Assunto da catequese de amanhã: Em busca
de Jesus.

* O coro dos maiores de sessenta anos vai ser
suspenso durante o verão, com o agradecimen-
to de toda a paróquia.

* O mês de novembro finalizará com uma mis-
sa cantada por todos os defuntos da paróquia.

* O preço do curso sobre Oração e Jejum não
inclui as refeições.

* Por favor, coloquem suas esmolas no enve-
lope, junto com os defuntos que desejem que
sejam lembrados.

HOMENAGEM  AO

?
?

* Respostas invertidas

Perguntas Corriqueiras
01 - Que é que tropeça, mas não cai?
02 - Por que a tartaruga vive tanto?
03 - Por que o cachorro entrou na Igreja?
04 - Por que os bêbados trocam as pernas?
05 - Qual o bicho que mais acerta com a língua?
06 - O que é que só usa a barriga em último caso?
07 - Quando o relógio toca duas vezes, que horas são?
08 - Em que se assemelham um assaltante e um boxeador?
09 - Qual o ar-condicionado que mesmo desligado não pára?
10 - Por que é mais difícil conseguir emprego com mar calmo?

RESPOSTA - 1- Centopeia; 2- Porque para ela o tempo passa
devagar; 3- Porque era um cão pastor; 4- Para andar; 5- O Sapo,
sempre acerta na mosca; 6- O avião, quando pousa de barriga; 7-
Horas de consertá-lo; 8- Sempre caem em algum assalto; 9- O do
automóvel, mesmo quando desligado continua andando com o car-
ro; 10- Porque não há vaga.

Áries 21/3 a 20/4 - Evitar pessoas ou con-
versas torna a vida mais complica-
da. Mais objetividade. Faça o que
precisa ser feito.

Touro 21/4 a 20/5 - Não se desvie do ca-
minho. Traçou uma rota, é a ideal
e promissora, pra que fugir. Rea-
basteça e vá.

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Dedique algumas ho-
ras ao seu crescimento pessoal.
Siga o caminho da objetividade,
sem desvios.

Câncer 21/6 a 21/7 - A sorte está lançada.
Muitas as portas. Entregue-se a
Deus, confie, mas faça sua parte.
O pior passou.

Leão 22/7 a 22/8 - Nem todos tem seu pi-
que, energia e disponibilidade. Nin-
guém muda ninguém. As vezes é
bom distanciar.

Virgem 23/8 a 22/9 - Deus fez o mundo
em sete dias (ou seis?) e descan-
sou. Ainda tem muito chão pela
frente. Refaça energias.

Libra 23/9 a 22/10 - Programe a vida, os
novos tempos. A mudança é radi-
cal e requer planejamento e com a
equipe afinada.

Escorpião 23/10 a 21/11 - Sua atitude me-
rece elogio de gregos e troianos.
Todos o apoiam e louvam sua co-
ragem. Siga firme.

Sagitário 22/11 a 21/12 - Aceite melhor o
momento de crise. É importante
para seu crescimento e tomada de
novas atitudes.

Capricórnio 22/12 a 21/01 - Aproveite si-
tuações novas sem perder o ritmo.
Adapte-se às coisas que a vida está
lhe oferecendo.

Aquário 21/01 a 19/2 - Prepare-se para se-
parar o joio do trigo, o bom do
ruim. Selecione amigos, antes que
sofra demais.

Peixes 20/02 a 20/03 - Observe seu hori-
zonte. Aproveite oportunidades
para melhor saborear vitórias. Os
louros são todos seus.

* Judeu - O judeu convertido vai
se confessar: - Padre, há 20 anos
atrás, eu abrigou uma refugiado da
guerra. Qual o meu pecado?
- Meu filho, nisso não há pecado,
você fez uma caridade!
- Mas... Padre, eu cobrar aluguel
dele?
- Tem razão, meu filho, isso é peca-
do! Reze 3 Ave-Marias e um Pai-
Nosso...
- Só mais um pergunta, Padre! Devo
falar pro ela que o guerra acabou?

* Jacob e Jacozinho - Jacob levou
o Jacozinho, seu filho de 6 anos, a
um parque de diversões. Dentre as
atrações existia uma que chamou
em especial a atenção do garoto:
Vôo panorâmico de helicóptero.
- Quero levar minha filhinho pra
passear, disse Jacob ao piloto.
- São R$ 100,00 - foi a resposta.
Lógico que o judeu não aceitou e
como o garoto começou a chorar, o
piloto propôs uma solução:
- Eu levo você e seu filho. Se você
não gritar durante o passeio, eu não
cobro nada.
E assim foi. Durante o vôo o piloto
deu rasantes, piruetas, desceu e su-
biu bruscamente, e Jacob, com os
olhos arregalados, mudo como uma
rocha. Quando a nave pousou, o pi-
loto perguntou a Jacob:
- Em nenhum momento você deu
um pio sequer... não sentiu medo e
vontade de gritar?
- Eu sentiu muito medo e quase gri-
tou, principalmente quando a
Jacozinho caiu.

* No leito da morte - No leito da
morte Baba chamou seu filho:
- Filho, Baba vai morrer, mas, pre-
cisa conversar com você. Este reló-
gio de ouro foi do pai do pai de Baba
e agora Baba pergunta a você: Quer
comprar?
* Isacquinho - Isacquinho, vai pe-
gar martelo na casa de Abraão.
- Abraão não está, pai.
- Pega martelo na casa de Jacó.
- Jacó emprestou martelo pra Levi.
- Então vai pegar martelo com Levi.
- Levi foi viajar.
- Então pega nossa martelo mesmo!
* Aconteceu - em Manchester... Um
muçulmano devoto entra num táxi.
Uma vez sentado, pede ao taxista
para desligar o rádio, porque não
quer ouvir música, como decretado
na sua religião, e porque no tempo
do profeta não havia música, espe-
cialmente música ocidental, que é
música dos infiéis.
O motorista do táxi, educadamente,
desliga o rádio, sai do carro, dirige-
se à porta do lado do cliente e abre-
a. O árabe pergunta:
- O que você está a fazer?
Responde o taxista: - No tempo do
profeta não havia táxi, por isso saia
e espere pelo próximo camelo.
Classe é classe...
* Caipira - O caipira tinha que ir
para a cidade grande resolver um
problema, mas, como não queria

passar vergonha na cidade grande,
ficou treinando a fala na frente do
espelho:
- Paster... paster... paaster... paster...
e dias se passaram. Paster!...
paster!... PASTEL. Pronto, o
treinamento deu certo.
Chegando na rodoviária, foi logo
entrando em uma pastelaria:
- Por favor, me dê um PASTEL!
- Pois, não, senhor, de qual sabor?
- De PARMITO, uai!

* Galinhas - Um criador de
galinhas vai ao bar local, se senta
ao lado de uma mulher e pede uma
cerveja. A mulher comenta:
- Veja, eu também pedi uma cerveja
geladinha...
- Que coincidência! - disse o
criador. Hoje é um dia muito
especial para mim, por isso é que
estou celebrando.
- Pra mim também, hoje é um dia
muito especial! - disse a mulher. Eu
também estou celebrando.
- Que coincidência! - disse o
homem.
Quando eles brindam, ele
complementa:
- E o que você está celebrando?
- Meu marido e eu vínhamos
tentando ter um filho e hoje meu
médico ginecologista me disse que
estou grávida.
- Que coincidência! - disse o
homem. Sou criador de galinhas e
durante anos minhas galinhas não
eram férteis. Mas, hoje elas estão
pondo ovos fertilizados.
- Isso é maravilhoso! - disse a
mulher. O que fez para que as
galinhas ficassem férteis?
- Usei um galo diferente - disse ele.
A mulher sorriu, brindou
novamente e disse:
- Mas, que coincidência!

* Futebol - Manoel explica um
lance do jogo de futebol para o
amigo:
- Tinha que ver, Joaquim. Na hora
de cobrar o pênalti o goleiro me
disse: “Se chutar na esquerda eu
pego, se chutar na direita eu pego,
se chutar no meio eu pego”.
- E você fez o quê, Manoel?
- Enganei ele, ora, pois!
- Enganou como?
- Oras, eu chutei para fora!

* Gata da Noite - O sujeito
conhece uma gata na noitada e logo
leva ela pra um hotel. Lá dentro,
ele tira a camisa, deixa o seu bíceps
à mostra e diz:
- Isso são 80kg de dinamite!
Mostra o abdômen e diz:
- 100kg de dinamite!
Depois tira a bermuda, mostra as
coxas e diz:
- 120kg de dinamite!
Enfim, ele tira a cueca samba-
canção e a mulher sai correndo
pelos corredores, gritando:
- Evacuem o hotel! O meu quarto
está lotado de dinamite e o pavio é
curtinho!

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA...............
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É fato corrente, Auto Escolas credenciadas pelos DETRANs, não só em Minas, cometerem
irregularidades, praticando crimes de falsidade ideológica e estelionato.

Uma das irregularidades mais graves é a Auto Escola induzir o candidato à CNH a
confeccionar um dedo de cilicone para abrir e fechar aula digital sem o candidato estar
presente na Auto Escola. Também, é gravíssimo, abrir aula com digital e não ficar na
Auto Escola, tanto o candidato quanto o Instrutor - podendo ocorrer a suspensão do
candidato, do instrutor e a suspensão e até o fechamento da Auto Escola.

Disque Denúncia 181 do DETRAN-MG
Se você perceber que uma Auto Escola está fazendo processos ilegais como os acima, vale

enviar uma denúncia direto à Ouvidoria do DETRAN-MG. O informante não precisará se
identificar e sua ligação será mantida em sigilo absoluto.

A Ciretran de Alfenas, responsável pela coordenação das Auto Escolas da Região, ante
fiscalizações realizadas, tem feito a suspensão de Auto Escola por práticas irregulares.

No entanto, mais recente, segundo informações da Secretária do Delegado Regional, só em
casos gravíssimos e comprovadamente denunciados, serão tomadas providências, pois, segun-
do disse a Secretária, o Delegado Regional disse que os Investigadores não tem tempo para
fiscalizar Auto Escola, e ele muito menos vai perder tempo com fiscalização de Auto Escolas.

Certamente, tal posicionamento é um incentivo às práticas irregulares para o co-
metimento de crimes de falsidade ideológica e estelionato por parte das Auto Esco-
las sob sua jurisdição.

Relembrando - O caso mais divulgado foi em 2.012, com o fechamento de 7 Auto Escolas,
das cidades de Alfenas (duas), Paraguaçu, Alterosa, Areado, Campo do Meio e Campos Gerais
(nestas duas últimas, matriz e filial, portanto de um mesmo dono).

DETRAN flagra fraude em Auto Escolas e pune com suspensão por 30 dias
O DETRAN de São Paulo suspendeu preventivamente, por 30 dias, as atividades de uma

Auto Escola de Campinas(SP) após constatar fraudes na aplicação de aulas práticas. Em nota o
DETRAN-SP informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência “por inserção de dados
falsos no Sistema de informação”.

Recente, uma Auto Escola do município de Várzea Paulista, cidade a pouco mais de 60 km
da capital paulista, foi flagrada cometendo diferentes ações irregulares.

O DETRAN de São Paulo, ante registros no Sistema, empreendeu uma ação de fiscalização
em um CFC (Centro de Formação de Condutores - Auto Escola) e percebeu que a Auto Escola
estava cometendo falsidade ideológica e estelionato, crimes graves que prevêem penas.

Segundo os agentes, eles perceberam que duas das aulas da categoria B que estavam em
andamento no sistema do DETRAN não estavam realmente acontecendo, já que os carros esta-
vam estacionados na porta da Auto Escola. O mesmo, viu-se, ocorria em aula Teórica de
Lgislação. Ainda, de acordo com os próprios agentes, os instrutores e alunos registrados no
sistema, nem sequer estavam presentes na Auto Escola.

Suspensão Preventiva e Processo Administrativo e Criminal
Depois dessa verificação, a Auto Escola foi citada em um boletim de ocorrência e deve

responder a dois crimes: falsidade ideológica e estelionato. A previsão de pena é de reclusão de
2 a 12 anos + multa (falsidade ideológica), e de 1 a 5 anos + multa (estelionato). Além disso, o
CFC precisará suspender as suas atividades de forma preventiva durante 30 dias e irá responder
a um Processo Administrativo diretamente no Detran. Dependendo da determinação, a Auto
Escola poderá ser descredenciada. Quanto aos candidatos à CNH poderão ter seus processos
suspensos, e até mesmo a cassação de suas CNHs, se participaram conscientes das fraudes.

Quando há disposição para
fiscalização DETRAN
suspende Auto Escola
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