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Representantes da comunidade elogiam Prefeitura por mais esta obra
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Prefeitura de Varginha encaminha para a Câmara
de Vereadores Projeto de Lei que autoriza o
Município a contratar Empréstimo para a

realização de obras de infraestrutura urbana

Pág. 8

RECURSOS SERÃO UTILIZADOS NO

RECAPEAMENTO DE QUASE 100 RUAS

E AVENIDAS DE VARGINHA

Estou novamente numa sinuca de bico! Pois, como
não trazer a você, Leitor, sob a forma de Manchete, a
informação de mais uma já quase conquista da Admi-
nistração Antonio Silva + Vérdi Lúcio Melo.

Mas, desta vez, com um crédito muito especial, a
participação ativa e o aval da Câmara de Vereadores.

Sabemos que a política se intromete e interfere em
projetos e objetivos do chefe do Executivo. Mas, em
Varginha, mesmo em período pré-eleitoral, a carrua-
gem tem seguido o seu rumo e destino. E desta vez,
neste caso, acreditamos, não será diferente, mesmo com
algumas intervenções dos vereadores no Projeto.

No ano que vem - 4 de outubro - teremos eleição
para Prefeito+Vice e Vereadores. E tal projeto, de Lei
e de Obras, encaminhado pelo prefeito Antonio Silva
desperta e coloca “pulga atrás da orelha” dos vereado-
res - de oposição.

Ficam a pensar, desconfiados, de que se trata de pro-
jeto “eleitoreiro”, visando beneficiar o candidato que

venha a ser apoiado pelo gru-
po político do Executivo.

Ainda, que o pagamento do
financiamento recairá na Ad-
ministração do próximo pre-
feito - que pode não ser do
grupo político, vamos ser cla-
ros, de Antonio Silva.

Convenhamos, o ângulo a
ser observado não pode ser tão
somente este. Mas, principal-
mente os benefícios que tais
obras propiciarão à Varginha,
seus habitantes e, por que não,
aos visitantes, pois, uma cida-
de bem conservada é sempre,
por todos nós, admirada, elo-
giada, e nos orgulha.

Afora, a inauguração do Centro de Distribuição
do Grupo Boticário em Varginha Pág. 2
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O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de
Lei que determina as normas que valem para militares e membros
de forças de segurança quando estiverem atuando em operações de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO). O texto diz, entre outras
providências, que estará presumida a "legítima defesa" em algu-
mas situações de conflito envolvendo policiais e militares. O anún-
cio do projeto foi feito durante o lançamento do Aliança pelo Bra-
sil, partido que o Presidente quer criar após sair do PSL.

Desde a campanha eleitoral, Bolsonaro tem dito que pretende
mudar a legislação para que policiais e militares não sejam puni-
dos por suas ações, mesmo quando elas resultam em mortes.

No início do ano, Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança
Pública, propôs uma mudança no Código Penal, criando regras mais
amplas para o chamado "excludente de ilicitude". A proposta au-
mentava as hipóteses nas quais policiais não seriam punidos caso
matassem alguém durante o trabalho — não apenas em ações de
GLO - Garantia da Lei e da Ordem.

No texto de Moro, o agente não seria punido, por exemplo, se
provasse que agiu movido por "medo, surpresa ou violenta emo-
ção". Porém, o projeto ainda não foi votado no Congresso.

Agora, Bolsonaro pretende flexibilizar as hipóteses de legítima
defesa nessas operações, como a que ocorreu no Rio de Janeiro no
final do ano passado, quando o Exército assumiu o controle da
Segurança Pública no Estado.

Mas, o que seria a "presunção de legítima defesa"? Quais as
consequências jurídicas que esse projeto poderia ter no futuro, caso
aprovado?

O que é legítima defesa e o que diz o projeto?
O Artigo 25 do Código Penal já isenta de culpa o cidadão —

inclusive o policial — que age "usando moderadamente os meios
necessários" para defender-se de "agressão, atual ou iminente", a si
ou a outra pessoa. Isso significa que, em caso de uma agressão, o
policial pode agir em defesa própria ou de terceiros no momento
da ação, ou momentos antes da possibilidade dela ocorrer.

No caso de um sequestro de um ônibus, por exemplo, se houver
risco de vida para os passageiros, o policial poderia matar o agressor.
Ou em um confronto em que ele esteja em risco de morrer.

O defensor público Gustavo Junqueira, professor de Direito Pe-
nal da PUC-SP, explica que a investigação e o processo penal ana-
lisam, caso a caso, se houve excesso ou não no uso da força. "Se
houve excesso intencional, a pessoa responde por um crime doloso
(crime com intenção. O agente quer ou assume o resultado). Se ela
se excedeu, mas, não houve intenção, responde por crime culposo
(crime praticado sem intenção. O agente não quer, nem assume o
resultado). Há também casos em que a pessoa se excede, mas, sem
intenção ou culpa. Chamamos esses casos de excesso de exculpante,
e a pessoa não responde por crime", diz.

O novo texto proposto por Bolsonaro traz as razões pelas quais,
na visão do Governo, justificam-se mudanças sobre as regras de
conduta de militares e agentes de segurança em operações de GLO
- Garantia da Lei e da Ordem.

O texto se concentra sobre a proteção do direito à vida", diz o
documento - Projeto Lei. "Para tanto, implementam-se hipóteses
de presunção de legítima defesa e de injusta agressão, que buscam
caracterizar a legítima defesa nos casos em que os militares e agen-
tes atuarem contra condutas que resultam em risco à vida deles ou
de outrem."

No projeto, o Governo considera injusta agressão as seguintes
situações de conflito: "atos de terrorismo; conduta capaz de gerar
morte ou lesão corporal; restringir a liberdade da vítima, mediante
violência ou grave ameaça; ou portar ou utilizar ostensivamente
arma de fogo".

Na prática, entendem especialistas, a aprovação do projeto po-
deria facilitar o arquivamento de processos de casos em que polici-
ais se envolveram em mortes durante ações no âmbito de GLO.

Caso ele seja aprovado pelo Congresso, um caso de morte em
decorrência de ação policial poderia ser arquivado pelo Ministério
Público sem a necessidade da análise da Justiça, apenas com base
na "presunção de legítima defesa".

Em tese, hoje o arquivamento já pode ocorrer se as circunstânci-
as de legítima defesa forem muito claras e óbvias.Operações de
GLO são previstas desde a Constituição de 1988, mas foram regu-
lamentadas no formato atual por uma lei complementar de 1999,
no governo Fernando Henrique Cardoso.

De acordo com a lei, devem ser utilizadas quando estiverem "es-
gotados os instrumentos destinados à preservação da ordem públi-
ca e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Segundo o Ministério da Defesa, apesar do emprego das Forças
Armadas, a GLO - Garantia da Lei e da Ordem é uma operação
do tipo de "não guerra", por não envolver combate direto.

Ela permite, no entanto, o uso da força caso seja necessário.
Essas operações são autorizadas quando "agentes de perturbação
da ordem" colocam em risco a integridade da população e o funci-
onamento das instituições.

Exército, Marinha e Aeronáutica podem ser usados de forma
conjunta, ou individualmente, nas operações, que ficam sob coor-
denação do Ministro da Defesa.

"A variedade de situações que poderão ocorrer exigirão, em cada
caso, um cuidadoso estudo das condicionantes para o emprego das
Forças Armadas", aponta o manual de implantação das GLO.

Com o objetivo de preservar e valorizar os bens de
natureza imaterial e material, o setor de Patrimônio His-
tórico da Fundação Cultural fez o inventário de 12 no-
vos bens culturais de Varginha em 2019, chegando a
um total de 234 itens. Foram inventariados quatro exem-
plares que integram a arquitetura Rural do Município,
sendo três do Século XIX e um do Século XX, bem
como quatro bens móveis, pertencentes aos bens imó-
veis estudados. Foram inventariadas ainda duas Com-
panhias de Santos Reis, bem como os Estandartes de-
las.

Passam a compor o patrimônio inventariado pelo Mu-
nicípio, como bens imóveis, a fazenda Mascatinho, a
capela Santo Antônio da fazenda Mascatinho, a fazen-
da Pouso Alegre e a fazenda Pedra Negra. Como bens
móveis e bens integrados, o Retábulo da capela da fa-
zenda Mascatinho, o Retábulo da capela da fazenda
Pouso Alegre, o Retábulo da capela da fazenda Pedra
Negra, a Motoniveladora da fazenda Mascatinho, o Es-
tandarte da Companhia de Reis “Irmãos da Fé” e o Es-
tandarte da Companhia de Reis “Reis do Oriente”. Já
como bens imateriais foram inventariados a Companhia
de Reis “Irmãos da Fé” e a Companhia de Reis “Reis do
Oriente”.

A Companhia Reis do Oriente foi inventariada pela
equipe do Setor de Patrimônio Histórico da Fundação
Cultural de Varginha.

De acordo com a Responsável pelo Setor de
Patrimônio Histórico, arquiteta Danielle de Souza Gui-
marães, por meio do inventário é possível identificar as
referências culturais e, consequentemente, documentá-
las. “A importância da documentação das referências
culturais pode ser verificada de diversas maneiras: en-
quanto preservação da memória de determinadas práti-
cas culturais; como forma de reconhecer as mudanças
ocorridas ao longo do tempo; como produção de co-
nhecimento para as futuras gerações; divulgação da di-
versidade cultural; e, inclusive para a proposição de po-
líticas públicas”, destaca Danielle Guimarães.

Para o diretor Superintendente da Fundação Cultu-
ral, Lindon Lopes, o trabalho que vem sendo desenvol-
vido pelo setor é de extrema importância no resgate e
salvaguarda dos bens culturais de Varginha. “Além de
mapear os bens de relevância cultural para o Municí-
pio, a equipe realiza um trabalho de caráter permanen-
te, que mantém atualizado o conhecimento sobre os es-
paços, manifestações culturais e edificações com inte-
resse para preservação, bem como o perfil arquitetônico
e urbanístico de cada bairro da cidade. Executa ainda
vários projetos de educação patrimonial com estudan-
tes de escolas públicas”, lembra Lindon Lopes.

Os resultados desses trabalhos de investigação são ca-
dastrados em fichas onde há a descrição sucinta do bem
inventariado, constando informações básicas quanto à
importância histórica, características gerais e estados de
conservação e preservação, que são acompanhadas por
fotografias, mapas e vídeos.

Todos os bens culturais inventariados pelo Patrimônio
Cultural de Varginha podem ser acessados em https://
fundacaoculturaldevarginha.com.br/patrimoniocultural/
.

Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 3690-
2718. Contato com a imprensa: Agnaldo Montesso - jor-
nalista - Fundação Cultural de Varginha/MG. Tel.:
WhatsApp: (35) 3690-2700 www.varginhacultural.com.br

Fundação Cultural faz
inventário de Fazendas

Capelas e Companhias de
Reis de Varginha

Presidente Jair Bolsonaro enviou
nesta semana um novo projeto de Lei

que cria a 'Presunção de Legítima
Defesa' em casos em que policiais e
militares se envolvem em conflitos

Em outubro, as micro e pequenas empresas do País abri-
ram mais de 73 mil novos postos de trabalho, melhor re-
sultado para o mês nos últimos cinco anos, segundo le-
vantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), com base no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Mi-
nistério da Economia.

De acordo com o Sebrae, os pequenos negócios foram
o único segmento a gerar novos empregos com carteira
assinada em outubro. As médias e grandes Empresas
(MGE), por sua vez, tiveram saldo negativo de 2.119 em-
pregos. Na administração Pública o saldo também foi ne-
gativo, com a dispensa de 427 trabalhadores.

De janeiro a outubro foram abertas 752,4 mil vagas em
todo o País, o que corresponde a dez vezes mais que o
saldo de empregos gerados pelas médias e grandes em-
presas, e 10,5% superior ao saldo registrado no mesmo
período do ano passado.

A expectativa é de que esse ano sejam geradas mais
vagas nas micro e pequenas empresas do que em 2018.

"Nossas pesquisas mostram que o empresário de pe-
queno negócio está retomando a confiança e o otimismo
com a economia e isso se reflete na contratação de empre-
gos. A proximidade do Natal também já começa a aque-
cer o surgimento de vagas, principalmente no comércio e
nos serviços", disse Carlos Melles, presidente do Sebrae.

Comércio - No mês passado, os pequenos empresários
do ramo do comércio foram os líderes da geração de em-
prego, sendo responsáveis pela criação de 32,5 mil novas
vagas, seguidos pelos empresários do setor de serviços,
com a criação de 22,8 mil postos de trabalho.

Já os negócios relacionados à construção civil e à in-
dústria de transformação geraram, respectivamente, 10,9
mil e 10,5 mil empregados.

No acumulado do ano, o setor de serviços responde pela
abertura de 408,8 mil vagas, seguido pelo setor de cons-
trução, que criou 121,7 mil vagas no ano.

Micro e pequenas
empresas geraram

mais de 73 mil
empregos em outubro
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Foi em clima de festa que
a Prefeitura de Varginha -
Administração Antonio Sil-
va / Vérdi Lúcio Melo - en-
tregou no sábado, dia 9 de
novembro, a Unidade Bási-
ca de Saúde Farmacêutica
Bioquímica “Regina Go-
mes Nunes da Silva, cons-
truída no bairro Jardim Co-
lonial, para atender um pú-
blico estimado de 17 mil
pessoas moradoras dos bair-
ros Cidade Nova, Jardim
Colonial, Jardim Itália, Jar-
dim Renata, Nossa Senho-
ra Aparecida, Parque Impe-
rial, Jardim das Acácias,
São Francisco, São Sebas-
tião, Jardim Simões, Jardim
Panorama e Vila Monteiro.

A obra, orçada em apro-
ximadamente R$ 1 milhão,
com contrapartida de R$
400 mil do Município, já
está oferecendo diversos
serviços, entre eles de ações
de promoção da saúde, con-
sultas médicas e de enfer-
magem, acompanhamento
do pré-natal, atendimento e
acompanhamento dos pro-
fissionais do Núcleo Ampli-
ado de Saúde da Família e
Atenção Básica (NASF-
AB), imunização, dispensa-
ção de medicamentos, tes-
tes rápidos de HIV, Sífilis e
Hepatites B e C, curativos,
retirada de pontos, aplica-
ção de injeções, sondagem
vesical, infusão de soros
endovenosos, acompanha-
mento do crescimento e de-
senvolvimento da criança;
coleta de exames de citopa-
tológico de colo de útero
(Papa Nicolau) e ofertas de
mamografias e tratamento
odontológico (são três con-
sultórios odontológicos).

A inauguração contou
com presenças de autorida-
des locais e representantes
da Comunidade que foram
só elogios à Administração
Prefeito Antonio Silva e
Vérdi - vice, por mais esta
obra.

Dona Marlene, presi-
dente do Conselho do bair-
ro São Sebastião, fez ques-
tão de agradecer em públi-
co ao Prefeito Antonio Sil-
va e ao vice Vérdi por te-
rem honrado com o com-
promisso de construir uma
UBS para atender os bair-
ros daquela região.

“Lembro direitinho de
uma reunião em que parti-
cipei quando foi anunciada
a construção desta nova uni-
dade de saúde. Na época,
disse que iria acompanhar
de perto e hoje estou aqui,
participando da inaugura-
ção. Então quero agradecer
ao prefeito e ao Vérdi por
terem cumprido com a pa-
lavra”, disse dona Marlene.

Também a Dona Ermi-
nia Romanielo, ex-servi-
dora do Hospital Bom Pas-
tor, fez questão de partici-
par da inauguração. Ela en-
tregou uma cartinha ao Pre-

Representantes da comunidade
elogiam Prefeitura por mais esta obra

Prefeitura de Varginha inaugura
UBS no Jardim Colonial

feito Antônio Silva, onde
agradece a ele e sua equipe
por terem olhado pelos mo-
radores da região. “Quem
cuida do povo tem amor no
coração. Obrigada por esta

inauguração”, completou.
Em seu pronunciamento

o secretário de Saúde, Má-
rio Terra, enumerou uma
série de conquistas para a
saúde de Varginha desde
2013, dentre elas a inaugu-
ração de 8 novas Unidades
Básicas de Saúde (Vila
Mendes, Centenário, Mon-
te Serrat, Jardim Laverna,
Novo Tempo, Imaculada e
agora Jd. Colonial).Isso,
mais a nova sede do Centro
de Fisioterapia. Estamos
trabalhando muito para

atender a comunidade”, ex-
plicou Mário Terra.

Já o vice-prefeito Vérdi
Melo falou da condição fa-
vorável que Varginha se en-
contra diante da crise por
que passa o Estado. “Esti-
vemos esta semana em Belo
Horizonte buscando infor-
mação da continuidade da
obra de duplicação da rodo-
via que ligar Varginha à
Fernão Dias e fomos surpre-
endidos pela notícia de que
o Estado não tem dinheiro
em caixa para concluí-la,
infelizmente.

O Estado está numa situ-
ação critica, mas, nós, em
Varginha, estamos cami-
nhando para a frente em
passos largos. Estamos com
as finanças em dia, servido-
res e fornecedores em dia e
estamos realizando obras
pela cidade”, contou Vérdi,
que aproveitou para anun-
ciar a construção da ponte
ligando a Rua Miguel Alves
ao Hipermercado Mart
Minias, e, em breve, da ro-
tatória do Santa Maria.

Em seu pronunciamen-
to o prefeito Antônio Sil-
va reconheceu o trabalho da
Secretaria de Saúde, pelo
comprometimento e pelo
enfrentamento do maior de-
safio das administrações
que é atender bem a popu-
lação.

Temos demandas cres-
centes e recursos escassos,
a crise tirou cerca de R$ 60
milhões de Varginha, mas,
apesar disso Deus tem nos
dado mais do que merece-
mos.

Conseguimos adminis-
trar, mesmo com a crise e a
queda de arrecadação.
Aprendemos que é possível
fazer do menos o mais e
aqui estamos inaugurando
esta UBS. Fico orgulhoso
de entregar esta unidade de
Saúde modelo, construída
com dificuldades, mas, que
hoje é uma realidade”, dis-
se o prefeito Antonio Silva.

Participaram da inaugu-
ração os secretários, de Go-
verno Carlos Honório Otto-
ni Júnior, de Administração
Sérgio Takeishi, de Plane-
jamento José Manoel, de
Obras, Luiz Roberto Pinto,
e de Saúde, Mário Terra,
além do Procurador Geral

do Município, Dr. Evandro
Santos.

A Solenidade contou ain-
da com  uma singela home-
nagem à família da  Farma-
cêutica Bioquímica “Regi-
na Gomes Nunes da Silva”,
representada por seu espo-
so Raimundo Nonato da
Silva e seus três filhos,
Thiago, Marília e Gustavo.

  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 crian-
ça para Manhuaçu, onde
cursou o primário e secun-
dário e o segundo grau.

Graduou-se no curso de
Farmácia e Bioquímica pela
UFJF – Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora, onde
colou grau, especializando
em análises clínicas e indús-
tria.

Exerceu no Laboratório
de Análises Clínicas Dr.
Homero Soares Ramos, na
cidade de Petrópolis - RJ,
atividades nas áreas de bio-
química, microcospia, he-
matologia e microbiologia,
ocupando o cargo de res-
ponsável técnica e super-
visora.

Casou-se em 1981 com

Raimundo Nonato da Silva
com quem teve três filhos:
Thiago, Marília e Gustavo.

Regina mudou-se para
Varginha em novembro de
1987, onde começou sua
trajetória profissional traba-
lhando como farmacêutica
responsável pela Droga
Sion. Em 1990 foi admiti-
da pela prefeitura de Vargi-
nha no cargo de bioquími-
ca, tendo exercido com in-
tegridade e competência a
chefia do Laboratório Mu-
nicipal, além da função de
chefe do setor de apoio e
diagnósticos.

Regina participou da 1ª
Conferencia Municipal de
Saúde do Sul de Minas – II
Encontro de Administrado-
res Hospitalares e II Encon-
tro de Secretários e Direto-
res Municipais como deba-
tedora, na função de coor-
denadora de apoio e Diag-
nóstico de Varginha.

Especializou-se em tera-
pia Floral pela Faculdade de
Ciências da Saúde de Belo
Horizonte.

Durante sua estada no
Laboratório Municipal, a-
primorou seus conhecimen-
tos, fez mais de 40 cursos
referentes a sua área de atu-
ação laboratorial.

Nossa homenageada re-
cebeu por vários anos, jun-
tamente com sua equipe de
funcionários, do Programa
Nacional de Controle de
Qualidade - ISSO 9001, a
qualificação de Excelente.

Regina faleceu em feve-
reiro de 2018, deixando
saudade e uma bela história
de vida confirmando as pa-
lavras de seus familiares, de
que “O tamanho de um ho-
mem se mede pela qualidade
do seu esforço, estampado nas
atitudes do dia a dia, em prol
do bem estar de um povo”.
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O Grupo Boticário inau-
gurou oficialmente na quin-
ta-feira (21/11) o Centro de
Distribuição dedicado para
a unidade Eudora. Instala-
do em um galpão com 20
mil metros quadrados, no
Porto Seco de Varginha,
tem capacidade de expedi-
ção estimada em 1 milhão
de peças/dia. Em funciona-
mento desde agosto deste
ano, o Centro de Distribui-
ção, que completa 100 dias
de operação, emprega 150
colaboradores diretos, fun-
cionando em dois turnos e
outros tantos indiretos.

A localização estratégica
- no centro entre São Pulo e
Minas Gerais - com exce-
lente infraestrutura hospita-
lar e de educação, o maior
PIB do Sul de Minas, ter-
ceira exportadora de café do
Estado, a mão de obra qua-
lificada, o alto IDH, baixo
nível de desigualdade soci-
al e a presença de universi-
dades Federais, Senac,
Sebrae e Senat foram fato-
res preponderantes aponta-
dos pela direção do Grupo
para a escolha de Varginha
para receber um Centro de
Distribuição do  Boticário.

GRUPO BOTICÁRIO INAUGURA  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM VARGINHA

(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.

  Artur Grynbaum,
presidente do Grupo Boti-
cário, que veio à Varginha
com sua equipe de execu-
tivos para inaugurar o
novo CD do Grupo, disse
que "com a inauguração
deste Centro de Distribui-
ção em Varginha, o Grupo
Boticário começa um novo
capítulo de uma história
escrita a muitas mãos, por
muita gente.

Um espaço moderno,
com infraestrutura e tecno-
logia de ponta e com loca-
lização estrategicamente
pensada”.

E ressaltou Artur
Grynbaum: “Varginha é
um Município bastante es-
truturado, com excelente
mão de obra e está se tor-
nando um competitivo
centro logístico com o Por-
to Seco".

Em suas palavras, o pre-
feito Antonio Silva ressal-
tou: “Para nós, é motivo de
orgulho contarmos com a
operação do Grupo Boticá-
rio em nossa cidade, que
chega para agregar valor ao
nosso polo industrial, ge-
rando emprego e renda, e
levando o nome de Vargi-
nha para outros Estados”,
disse Antônio Silva.

A solenidade contou co
as presenças do prefeito
Antônio Silva , do vice-pre-
feito Vérdi Melo, do Procu-
rador geral do município,
Evandro Santos, dos secre-
tários de Governo, Carlos
Honório Ottoni Júnior, de
Fazenda, Wadson Camargo
e representando a Secretá-
ria de Indústria, Ricardo
Takei.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
Buiú do Ônibus (Pode-
mos)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito que
seja realizada limpeza urbana
com capina em toda extensão
da Rua Júlio Carneiro, no bair-
ro Vila Morais.

* Solicitando ao Prefeito que seja realizada a limpeza urbana
em toda extensão do ponto de ônibus na Avenida Alvarina
Frota, no bairro Santa Luíza.

Carlos Costa (MDB)
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito ins-
talação de galerias de águas
pluviais – bueiros na Avenida
dos Imigrantes, nas imedia-
ções do Colégio Master até o

cruzamento com a Rua Antônio Bregalda, assim como a cons-
trução de calçadas neste trecho.
* Requerimento: Solicitando ao Prefeito as seguintes infor-
mações referentes à Unidade Básica de Saúde – UBS Júnia de
Manso Fonseca, localizada no bairro Vila Mendes: Por que a
UBS está sem médico? Desde quando está acontecendo este
fato? Quando este problema será resolvido? Quais atitudes estão
sendo tomadas para o atendimento à população, com a
inexistência de médico nesta unidade? O que a Secretaria
Municipal de Saúde está fazendo para resolver estre proble-
ma? Por que, quando um médico se afasta, não há outro para
substituí-lo?

Carlúcio Mecânico
(SD)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito,
através do Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Ur-
banos, a realização das se-
guintes melhorias no bairro
Centenário: limpeza da Praça
Alexandre Mambelli; recupe-

ração do alambrado que cerca o Parque Centenário; limpeza e
capina; operação tapa buraco, principalmente na Avenida Dou-
tor Oswaldo Valadão de Rezende; construção de calçada; sina-
lização adequada, com a instalação de semáforos ou faixas de
pedestres elevadas.
* Solicitando ao Prefeito e à Secretária Municipal de Educa-
ção, estudos de viabilidade para reabertura da Escola Munici-
pal Santinha Salles Gontijo, no bairro Centenário.

Cláudio Abreu (PTB)
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito a re-
alização de poda de árvores na
Praça Governador Benedito
Valadares.
* Requerimento: Solicitando
ao Prefeito as seguintes infor-
mações sobre a criação de par-
que acessível para crianças

com deficiência: Há previsão para o início das obras? Já existe
um local para a sua instalação?

Dudu Ottoni (PTB)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e ao
chefe do Departamento Muni-
cipal de Trânsito e Transporte
para que seja realizada a
revitalização da sinalização
horizontal de trânsito com pin-
tura de faixas de pedestre, le-
gendas de solo e de faixas de

rolamento em todas as vias dos bairros Cidade Nova, Santa
Maria e Jardim Colonial.
* Solicitando ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, para que providenciem a reforma do Con-
selho Comunitário instalado na Vila Flamengo, e a limpeza de
terreno de propriedade da Prefeitura localizado em frente ao
referido Conselho, ao lado do imóvel de número 408.
* Projeto: Apresentou o projeto de Lei 56/2019 que institui e
inclui no calendário oficial do município de Varginha o “Dia
de Doar”.

Pastor Fausto (PR)
* Requerimento: Solicitando
ao Prefeito e à Secretaria Mu-
nicipal de Educação as seguin-
tes informações sobre a
contratação de profissionais
psicopedagogos para atender

na rede pública Municipal de Ensino: o Município realizou
recentemente algum concurso ou publicou edital para
contratação de profissionais psicopedagogos para atender nas
Escolas e Cemeis? Se negativo, há alguma previsão de
contratação de novos profissionais por meio de edital ou con-

curso? Há algum projeto por parte do Executivo para realizar
treinamentos com os professores da rede pública de Ensino no
sentindo de instruir e orientar quanto à implementação de prá-
ticas psicopedagogas nas aulas? É sabido que atualmente o
Município conta com apenas uma Psicopedagoga para atender
todas as Escolas e Cemeis da rede Municipal de Ensino. Dian-
te disso, como a Secretaria de Educação está fazendo para su-
prir a demanda de atendimentos com o número reduzido de
profissional para atender? Há uma fila de espera? O que está
sendo feito para sanar esse gargalo?

Joãozinho Enfermeiro
(PSC)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de obras
e Serviços Urbanos, através do
Departamento Municipal de
Transporte e Trânsito, que in-
tensifiquem a fiscalização da
utilização de vagas destinadas

a deficientes físicos e idosos e permitir o estacionamento em
qualquer vaga controlada pela Área Azul por 2 horas, median-
te cartão próprio para uso das vagas especiais.
* Solicitando ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, à Selt Engenharia e ao Comandante da Po-
lícia Militar a instalação de poste de iluminação pública na
Rua Professor José Otaviano Pereira, próximo ao imóvel de
número 340, no bairro Sagrado Coração, e policiamento devi-
do a desordem pública.

Leonardo Ciacci (Pro-
gressistas)
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a seguinte
informação: Existe programa-
ção para interligar as ruas Pro-
fessora Eni Antônia Grossi e
Maria Pequenina Azevedo

com a Avenida Almirante Barroso e demais vias no Parque
Boa Vista?
* Solicitando ao Prefeito, à Secretaria Municipal de Habitação
e à Caixa Econômica Federal as seguintes informações: Os
referidos órgãos têm conhecimento de imóveis abandonados
nos conjuntos habitacionais Carvalhos, Cruzeiro do Sul e Novo
Tempo? Em caso afirmativo, quais as providências tomadas?

Marquinho da Coope-
rativa (PRB)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de Go-
verno e ao Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos, através do Departamento
Municipal de Transporte e Trânsito, que sejam realizados es-
tudos técnicos no sentido de instalar faixa elevada para traves-
sia de pedestres na Avenida José Justiniano dos Reis, em fren-
te ao imóvel de número 1.090, no bairro Sion.
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Agri-
cultura e Pecuária estudos de viabilidade para disponibilizar
um espaço rural a fim de desenvolver um projeto em que as
pessoas em situação de rua que desejem, possam plantar e vi-
ver do seu próprio esforço e, ainda, providenciar internação
compulsória aos que não desejarem.

Zacarias Piva (Progres-
sistas)
* Indicação: Solicitando ao
Prefeito, através da Secretaria
Municipal de Obras, e à Com-
panhia Energética de Minas
Gerais – CEMIG a instalação
de um padrão de energia e to-

madas para ligação de equipamentos eletrônicos na Praça do
Skate, no bairro Vila Verde.
* Requerimento: Solicitando ao Prefeito as seguintes infor-
mações a respeito da patrulha ostensiva realizada na Praça do
Skate, no bairro Vila Verde: A Guarda Municipal tem conheci-
mento de que há muito tempo os jovens se reúnem na referida
praça aos domingos? A Guarda Civil registrou nesse tempo
algum delito, alguma briga entre os jovens ali reunidos? Esse
encontro que acontece na referida praça tem alguma participa-
ção do poder público ou é um evento voluntário organizado
pelos próprios jovens? A Guarda reconhece que é permitido a
estes jovens utilizar do espaço público para se reunir e disse-
minar a cultura do hip-hop, bem como a dança, música e diver-
sas outras manifestações culturais?

O vereador Dr. Alencar
Faleiros apresentou reque-
rimento na Câmara Municipal
de Varginha solicitando infor-
mações a respeito dos recur-
sos aplicados na Saúde do
Município.

No pedido encaminhado ao
Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal de Saúde, o vereador
questionou quais foram os percentuais aplicados na Atenção
Básica, na Unidade Pronto Atendimento – UPA e nos hospi-
tais. Ele solicitou, ainda, informações quanto aos gastos com a
realização de campanhas preventivas, especialmente a de hi-
pertensão, e questionou se em Varginha os enfermeiros reali-
zam consultas, solicitam exames e prescrevem medicamentos
com base em Protocolos como no Reino Unido e Canadá.

“Atualmente a Prefeitura tem destinado 33% do seu orça-
mento para a Saúde dos varginhenses e, apesar de ser um valor
expressivo, sabemos que não tem sido o suficiente para aten-
der toda a demanda da população. Dessa forma, essas infor-
mações serão muito úteis para acompanharmos, não só as ações
da Secretaria de Saúde, mas, também para intensificarmos pro-
gramas que visem investimentos na medicina preventiva, como
por exemplo, a hipertensão que é uma epidemia nos dias atu-
ais”, justificou o parlamentar.

O vereador Dr. Fernando
Guedes encaminhou indica-
ção à Prefeitura solicitando a
realização de melhorias na si-
nalização de trânsito da Ave-
nida Manoel Vida, próximo às
esquinas com a Avenida Co-
ronel José Francisco Coelho e
Rua Nossa Senhora de Fátima.

Segundo o vereador, o flu-
xo intenso de veículos e as péssimas condições de conserva-
ção 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 providen-
cie, não só a melhoria da sinalização, mas, também a instala-
ção de uma faixa elevada para pedestres e redutores de veloci-
dade, visando garantir a segurança de todos que passem pelo
local”, destacou o parlamentar.

Zilda da Silva (PSDB)
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito que
sejam realizados estudos e to-
madas providências necessári-
as, através da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos, para colocação de
placa indicativa de “Proibido Jogar Lixo e Entulho”, constan-
do o valor da multa, nas proximidades do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, na es-
trada de terra que liga a Avenida dos Imigrantes ao bairro Novo
Tempo.
* Solicitando ao Prefeito que sejam realizados estudos e toma-
das providências necessárias, através do Departamento Muni-
cipal de Transporte e Trânsito, para instalação de redutor de
velocidade e à Policia Militar do Meio Ambiente, para corte
de dois eucaliptos na estrada para a fazenda das Posses.

O vereador Delegado Cel-
so Ávila apresentou requeri-
mento, na Câmara Municipal
de Varginha, destinado ao Pre-
feito, cobrando respostas so-
bre o andamento da obra de re-
forma na Praça da Cemig, lo-
calizada no alto da Vila Paiva.

No documento, ele pediu informações sobre a licitação da
obra; qual o valor a ser investido no espaço público; se os re-
cursos destinados à reforma são provenientes de emenda par-
lamentar ou de recursos próprios do Município, dentre outras
questões.

“Há dois anos e meio apresentei minha primeira indicação
cobrando melhorias na Praça da Cemig e, posteriormente, mais
três requerimentos cobrando informações sobre o que seria feito
pelo local. Porém, todos sem sucesso, pois, apesar das respos-
tas da Prefeitura indicando que tudo estava encaminhado para
o início das obras, nada foi feito no local”, destacou o parla-
mentar. Dr. Celso destacou, ainda, a importância da manuten-
ção e da preservação do local, que é um dos pontos mais visi-
tados da cidade.

“Precisamos garantir que a população possa desfrutar de es-
paços públicos que ofereçam segurança e comodidade, princi-
palmente em nossas praças, que recebem centenas de pessoas
todos os dias para a prática de esportes e os momentos de lazer”,
finalizou o vereador pedindo o apoio da Administração para o
atendimento do pedido.

Zué do Esporte (Pode-
mos)  * Projeto: Apresentou
projeto de Decreto 20/2019
que concede Título de “Espor-
tista Destaque”.
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O vice-prefeito Vérdi
Melo assistiu na terça-fei-
ra, 19/11, no Theatro
Capitólio, o Show de Ta-
lentos 2019 do CDCA -
Centro de Desenvolvimen-
to da Criança e do Adoles-
cente, que envolveu os in-
tegrantes das três Unidades
do CDCA (I – Vila Bueno),
II (Vila Barcelona) e III
(Padre Vitor), aproximada-
mente 100 estudantes de 7
a 14 anos que participam de
oficinas de música, ginás-
tica rítmica, artesanato e
teatro oferecidos gratuita-
mente pelo CDCA.

“Esse é um momento im-
portante para todos nós que
fazemos parte do CDCA,
uma oportunidade de apre-
sentarmos o resultado de
um trabalho realizado ao
longo do ano pelos instru-
tores dos projetos e ofici-
nas, que comprova a impor-
tância para o aprimoramen-
to das habilidades que os
alunos vão desenvolvendo
e que culmina com o desen-
volvimento social”, disse a
presidente do CDCA, Juli-
ana de Paula Mendonça.

Quem se emocionou du-
rante a apresentação foi o
vice-prefeito Vérdi Melo,
que fez questão de compar-
tilhar com a equipe do
CDCA, com os alunos dos
projetos e com seus famili-
ares e amigos, as apresen-
tações de dança, música e
teatro.

“O CDCA sempre foi a
menina dos nossos olhos,
tanto eu quanto o prefeito
Antônio Silva temos um
carinho muito grande por
este projeto que dá a nos-
sas crianças e adolescentes
a oportunidade de desen-
volverem talentos, de apri-
morarem seus conhecimen-
tos e de se prepararem para
o primeiro emprego. E
hoje, ao assistir este show
de talentos, temos a certe-
za do dever cumprido”, dis-
se Védi

Foram nove apresenta-
ções incluindo canto popu-
lar, canto coral e ginástica
rítmica, além de exposição
de artesanato. Entre elas
um tributo a Luiz Gonzaga,
compositor e cantor brasi-
leiro, conhecido como o
Rei do Baião, considerado
uma das mais completas,
importantes e criativas fi-
guras da música popular
brasileira.

Foram utilizados instru-
mentos confeccionados a
partir de sucatas. As apre-
sentações musicais regio-
nais tiveram à frente os ma-
estros Mestre Claudião,
J.Júnior e Francisco Dib
Magalhães. Já as ginastas
foram orientadas pela ins-
trutora Elaine Leal.

Vice Prefeito Vérdi Melo
participa da Mostra de
Talentos 2019 do CDCA

As novas instalações do
CREA/Varginha visam me-
lhorar o atendimento aos
profissionais e à sociedade
de Varginha e região.

Os vereadores Buiu do
Ônibus, Delegado Celso
Ávila, Leonardo Ciacci e
Zilda Silva participaram na
manhã de 12/11 da soleni-
dade de inauguração da
nova sede da Inspetoria do
Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de
Minas Gerais - Crea-MG
em Varginha.

As novas instalações, que
visam melhorar o atendi-
mento à sociedade de Vargi-
nha e região ficam na Rua
José Justiniano Paiva, nº 3,
bairro Vila Bueno.

O evento contou ainda
com a presença do presiden-
te do CREA-MG, Lúcio
Borges, do Secretário Mu-
nicipal de Desenvolvimen-
to José Manoel Magalhães,
do Inspetor Chefe do CREA
em Varginha Adimar Lages,
e do Presidente do Sindus-
con Lagos e da Fiemg – Re-
gional Sul Sebastião Rogé-
rio Teixeira, além de auto-
ridades civis, militares, en-
genheiros, arquitetos, funci-
onários do Conselho e con-
vidados

Representando a Câmara
Municipal de Varginha, o
vereador Leonardo Ciacci
destacou que a construção

Vereadores prestigiaram inauguração
da sede do CREA em Varginha

de uma sede própria para a
Inspetoria do Conselho é
importante para o municí-
pio de Varginha.

“Eu já estava vereador
quando da doação deste ter-
reno para o CREA e depois
quando foi lançada a pedra
fundamental dessa obra que
é resultado do trabalho con-
junto e continuado desses
profissionais pelos quais
temos profundo apreço e
respeito.

O legislativo de Varginha
por diversas vezes precisou
contar com o apoio do Con-
selho para discutir projetos
importantes para a Cidade,
e sempre fomos atendidos.

Nós, da administração Mu-
nicipal, valorizamos esses
profissionais”, destacou.

O novo espaço físico
conta com três pavimentos
que abrigam a Inspetoria
Varginha do CREA, a sede
da Associação Varginhense
de Engenheiros e Arquite-
tos – AVEA, além de copa
e área de serviço.

O prédio conta também
com um Auditório para cer-
ca de 80 pessoas e que le-
vou o nome do saudoso en-
genheiro agrônomo Antô-
nio José Ernesto Coelho,
falecido em junho. Viúva e
filhos acompanharam emo-
cionados a homenagem.

Tributo a Luiz Gonzaga emociona a todos

A Prefeitura de Varginha
encaminhou para a Câmara
Municipal projeto de Lei que
autoriza o município de Var-
ginha a celebrar com a Caixa
Econômica Federal operações
de crédito no valor de R$
26.500.000,00 por meio da li-
nha de crédito do programa
FINISA – Financiamento para
Infraestrutura e Saneamento.

Os recursos serão utilizados
no recapeamento de quase 100
ruas e avenidas de Varginha e
na execução da canalização e
drenagem do córrego da Ave-
nida Otávio Marques, nos fun-
dos do Via Café Garden
Shopping e bairro Santa Luiza.

O prefeito Antonio Silva
lembra que a vida útil da pavi-
mentação asfáltica gira em tor-
no de 5 a 10 anos, dependendo
da intensidade do trânsito. “A
malha viária de Varginha tem
mais de 60% com prazo de va-
lidade vencido, precisando ur-
gentemente de recapeamento”.

Em seu ofício, ele mencio-
nou as dificuldades financeiras
enfrentadas pela Administra-
ção nos últimos sete anos. “Em
janeiro de 2013, quando assu-
mimos, a situação era caótica,

Prefeitura de Varginha encaminha
para Câmara projeto de Lei que
autoriza Município a contratar

empréstimo para a realização de
obras de infraestrutura urbana

RECURSOS SERÃO UTILIZADOS NO RECAPEAMENTO

DE QUASE 100 RUAS E AVENIDAS DE VARGINHA
com elevado endividamento,
fornecedores em atraso, frota
de veículos e máquinas suca-
teadas, ruas esburacadas, falta
de medicamentos, escolas sem
manutenção, diversas obras
inacabadas e, o que era mais
grave, sem credibilidade.

Em 2014, depois de muita
austeridade, as finanças Muni-
cipais começaram a dar sinais
de normalização, culminando
com a aprovação da nova Plan-
ta Genérica de Valores por par-
te dos vereadores, indispensá-
vel para governabilidade e ace-
nando com uma melhor pers-
pectiva para o ano seguinte.

Porém, após as eleições pre-
sidenciais, a situação piorou, e
a partir de 2017 o Governo Es-
tadual (gestão Fernando Pi-
mentel) começou a não cum-
prir os seus compromissos com
o Município, deixando de rea-
lizar repasses ”, explicou o pre-
feito Antonio Silva.

“Surge agora uma possibi-
lidade do Município recuperar
os prejuízos sofridos por nos-
sa população pela falta de in-
vestimentos, habilitando-se em
um Programa de Financiamen-
to disponibilizado pela Caixa

Econômica Federal destinado
ao Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento
(FINISA), pelo prazo de 120
meses, com 24 meses de carên-
cia e taxa de juros variável de
acordo com a Taxa Selic, po-
dendo chegar a 11% ao ano.

Uma linha de crédito é des-
tinada ao financiamento de
despesas de capital vinculadas
a projetos de infraestrutura e
saneamento, voltada para o de-
senvolvimento sustentável dos
municípios e para melhoria da
qualidade de vida da popula-
ção”. E esclarece Antônio Sil-
va: “É importante esclarecer
que o encaminhamento do re-
ferido projeto à Câmara neste
momento, não tem cunho po-
lítico, muito menos está vincu-
lado a proximidade de eleições.
Trata-se de uma necessidade.
E que o pedido de urgência se
deve ao fato de que os recur-
sos do programa são limitados,
e a Prefeitura entende que
quem chegar primeiro bebe
água limpa, ou seja, consegue
o beneficio”.

A Câmara, em reunião, que-
brou o pedido de Urgência na
análise e votação do Projeto.
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Cês já viram o Salmo 23, na língua mineira?
Começa assim:
“Sarmo Minêro
O Sinhô é meu pastô e nada há de me fartá /
Ele me faiz caminhá pelos verde capinzá / Ele
tamém me leva pros corgos dágua carma / Inda
que eu tenha qui andá nos buraco assombra-
do/ Lá pelas encruziada do capeta / Num care-
ço tê medo di nada / A-mo-di-quê Ele é mais
forte que o “coisa-ruim”. / Ele sempre nos
aprepara uma boa bóia na frente di tudo quanto
é maracutaia / E é assim qui um dia / quando a
gente tivé mais-pra-lá-do-qui-pra-cá / nóis vai
morá no rancho do Sinhô pra inté nunca mais
se acabá...”

*****
Fantástica idéia!...

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

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

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

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

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

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

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

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

*****
(...) Não que a gente deva se acomodar ou se
contentar sempre com menos. Mas, o “menos”,
às vezes, é mais do que suficiente. Se não diri-
jo a 140, preciso realmente de um carro com
tanta potência? (...)

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

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

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

*****
(...) Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do “melhor” tem nos deixado ansio-
sos e nos impedido de desfrutar o “bom” que
já temos. A casa, que é pequena, mas, nos aco-
lhe. O emprego, que não paga tão bem, mas,
nos enche de alegria. A TV, que está velha, mas,
nunca deu defeito. As férias, que não vão ser
na Europa, porque o dinheiro não deu, mas, vai
me proporcionar o aconchego de quem amo ...
(...)

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

*****
2- Quando leva um eltrodoméstico para a
manutenção, e o técnico pergunta:
- Está com defeito?
- Não! É que ele estava entediado e eu o trou-
xe para passear.

3- Quando chove e percebem que você vai
sair:
- Vai sair com essa chuva?
- Não! Vou sair com a próxima.

4- Quando ligam para sua casa e pergun-
tam:
- Onde você está?
- No Polo Norte! Um furacão levou minha
casa para lá.

5- Quando chega na casa de sua namorada,
com um enorme ramo de flores, e ela diz:
- Flores?
- Não! Cenouras...

6- Quando está no banheiro e alguém bate à
porta:
- Tá ocupado?
- Não! Foi a m..... que fechou a porta.

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

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

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

*****
Meditar faz bem - Muitos estudos científi-
cos sobre a meditação foram realizados para
saber, cientificamente, como esse processo
pode beneficiar o ser humano. E os resulta-
dos, até agora, tem sido espantosos: pesquisas
mostraram que a meditação alivia a dor, au-
menta a capacidade de atenção, melhora o sis-
tema imunológico e representa maior conexão
entre o corpo e a mente. Após quatro semanas
de prática (11 horas) de meditação, nosso cé-
rebro passa por mudanças físicas notáveis e
altamente benéficas.

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

*****

Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem quatro pernas, costas, mas não tem corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos funcionários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do elevador.

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

HOMENAGEM  AO

??
* Respostas invertidas abaixo

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

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

Aqui está um desafio para quem qui-
ser tentar - um teste realizado em um concurso
de Vestibular. Maria toma banho porque sua
Mãe disse ela pegue a toalha.

Na frase acima deverá ser colocado 1 pon-
to e 2 vírgulas para que a frase tenha sentido.
Pense antes de ver a resposta que está nesta
página. Afinal, assim não seria um teste, certo?

DEZEMBRO 2019
Áries 21/3 a 20/4 - Demonstre firmeza,

convicção e confiança em si.
Nem sempre é a nossa hora e vez.
Com fé ela chega.

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

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure entender
e compreender as pessoas. Res-
peite as diferenças. Cada um tem
suas razões.

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

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

Virgem 23/8 a 22/9 - Não é hora de re-
moer o passado. Ano Novo,
perspectivas de futuro. Planeje,
estabeleça metas – se organize.

Libra 23/9 a 22/10 - Bom que se livrou
de amarras. Desenvolva sua
auto-estima. Você faz muita gen-
te feliz.

Escorpião 23/10 a 21/11 - A hora é ago-
ra, Reunião em família. Por car-
tas na mesa. Abertura e franque-
za – Sim, sim. Não, não.

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

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

Aquário 21/01 a 19/2 - Evite apego a
detalhes. Só atrapalham. Você
merece o melhor e perde tempo
com ninharias.
Peixes 20/02 a 20/03 - Procure
ensinar sem a preocupação de
exigir que as pessoas refaçam
suas vidas, nem imitem você.

Do bom e do melhor...

Coma banana - Ela possui diversos nutrientes e traz
muitos benefícios à saúde. É fonte de carboidratos, substânci-
as responsáveis por dar mais  energia e disposição ao organis-
mo e sabe-se que dietas com quantidades adequadas de
carboidratos previnem a depressão. Ela também é rica em vita-

mina B6. É uma das melhores fontes de potássio,
elemento que está diretamente relacionado ao equi-
líbrio da pressão arterial. Além disso, as fibras pre-
sentes na banana melhoram o funcionamento in-
testinal. Se tudo não bastasse, ela ainda é rica em
magnésio e fósforo.

A 5ª Conferência Munici-
pal da Juventude de Varginha
será realizada dia 30 de no-
vembro, das 8h às 18h, no
Propac II/Vila Barcelona. O
tema será “Novas Perspecti-
vas para a Juventude” e um
dos objetivos da conferência
é elaborar um documento base
para criação do Plano Muni-
cipal da Juventude.

O Jovem é e será o esteio
da transformação política bra-
sileira, por isso a participação
da comunidade juvenil é fun-
damental para que isso acon-
teça. A partir disso consegui-
remos renovar os quadros, que
aí estão, trazer novas ideias e
construirmos JUNTOS, um
futuro melhor para o nosso
Município e consequente-
mente para os jovens de todo
o Brasil.

Venha participar!
* Solange Inácio Ribeiro Con-

de - Coordenação de Pesquisa/
Projetos/Formação Continuada -

Aconte a 5ª Conferência
Municipal da Juventude

de Varginha

SEDUC - Secretaria Municipal de Educação de Varginha - Av. Bra-
sil, 171 - Vila Pinto - Varginha - MG
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Valim & Contadores As-
sociados promoveu a I Ca-
minhada VALIM CONTA-
DORES. O evento aconte-
ceu no sábado, dia 9 de no-
vembro. A concentração e
início da caminhada se deu
na Academia de Rua do
bairro Santa Maria. Após a
recepção dos participantes
pelo contador Sebastião
Wagner Valim e, após uma
bateria de ginástica, deu-se
início a caminhada às 7 ho-
ras, com destino à venda do
Carlinho, num percurso de
16,5 km.

Há que se registrar os
veículos e pessoal de apoio
com água gelada e frutas -
nota 10 ou mil. Para o re-
torno foi disponibilizado
um ônibus.

Lá na venda do Carlinho
aconteceu a confraterniza-
ção. Na oportunidade, Se-
bastião Wagner Valim agra-
deceu aos parceiros patro-
cinadores (Jofadel, Ótica

Caminhada da Valim ContadoresCaminhada da Valim Contadores

Fioravanti, IPD Laboratóri-
os, UniqueStore, Start Aca-
demia, Retifica Líder e
Casa Auxiliadora), aos fo-
tógrafos Emerson Satiro e

Rosangela Machado, bem
como o apoio disponibi-
lizado pelo Secretário de
Esportes Henrique Lemes,
e ao jornalista Cordete Pau-

lo diretor do Jornal MINAS
DO SUL e diretor de Jor-
nalismo das TV VARGI-
NHA, TV MINAS DO
SUL e TV BELO HORI-

ZONTE que fez a cobertu-
ra/filmagem. E “aos parti-
cipantes, nosso muito obri-
gado, a todos! Foi um dia
especial, pois, reunimos fa-

miliares, amigos, parceiros
e amantes do esporte para
este evento que foi um
grande sucesso. Em breve
teremos a II Caminhada”.


