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A Prefeitura de Varginha inaugura hoje, sábado (15/02) a
Escola Municipal Professor Wanderley Bueno construída no

bairro Carvalhos exclusivamente com recursos próprios

O prefeito Antônio Silva disse “estar muito feliz por entregar
a essa região uma Escola Modelo com uma completa
estrutura, muitas salas, laboratório, quadra coberta,

biblioteca, refeitório e outras dependências funcionais.

Prefeitura de Varginha inaugura
nova Escola construida com

recursos exclusivos do Município

“Meu compromisso será trabalhar com serie-
dade e honestidade, dando continuidade aos tra-
balhos da Casa com a mesma conduta dos presi-
dentes anteriores. Quero deixar tudo de forma
transparentes e manter o diálogo aberto com to-

Vereadora
ZILDA SILVA é a Presidente

da Câmara Municipal
de Varginha Pág. 6

Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Varginha:
Zilda Silva - Presidente, Carlos Costa - Vice presidente

Dudu Ottoni - Secretário

dos os vereadores e servidores. O objetivo é le-
gislar para todos e jamais em causa própria”.

Prefeitura de Varginha
destina auxílio

financeiro para
Companhias de Reis
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Lions Clube
inaugura Biblioteca
Melvin Jones em
Varginha Pág. 5

A nova Mesa Diretora da Câmara reu-
niu-se com as Comissões Permanentes,
como a Comissão de Justiça Legislação
e Redação Final e a Comissão de Finan-
ças e Orçamento, para discutir os proje-

tos que estão em tramita-
ção na Câmara.
Participaram a presiden-

te Zilda Silva, o vice-pre-
sidente Dudu Ottoni e os
vereadores Buiu do Ôni-
bus, Cláudio Abreu, Leo-
nardo Ciacci e Zué do Es-
porte.
“Estamos trabalhando

diuturnamente, discutindo
os projetos de interesse da
cidade, onde, logo após,
emitiremos nossos parece-
res para que os mesmos
possam entrar na pauta de
votação das sessões”, ex-
plicaram os vereadores.
Ainda segundo os parla-

mentares, outras reuniões
deverão acontecer com as
demais comissões, quando
também emitirão seus pa-
receres sobre os projetos
em tramitação.
Muitos temas importan-

tes estão na pauta da Câ-
mara, e, em ano eleitoral,
a atuação do Legislativo é
fundamental para o suces-
so ou infortúnio dos can-
didatos a reeleição, sobre-
tudo no Legislativo.
A presidente da Câmara,

Zilda Silva, precisa mos-
trar sua liderança e inde-
pendência desde já, mes-
mo sabendo que precisará,
e muito, do governo Anto-
nio Silva, e de experientes
vereadores como Leonar-
do Ciacci e até mesmo de
Dudu Ottoni.
Em termos de posição

política, como Vérdi Melo
deixou o PSDB, Zilda tem
de preparar o partido em
Varginha para as eleições,
pois, agora se tornou a li-
derança maior da legenda.
Ou será que Zilda deixa-

rá o PSDB acompanhando
o Vérdi e outros que tro-
caram o PSDB por outras
legendas.
Em sua eleição à Mesa

contou principalmente
com Dudu Ottoni, Carlos
Costa e Leonardo Ciacci,
mas, precisa trabalhar, e
muito, para que o Legis-
lativo apresente serviços à
sociedade, a fim de que ela
e seus parceiros políticos
se reelejam em 4 de outu-
bro próximo.

Pág. 3
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Cá p’ra nós
Cá pra nós, pré-can-
didatos jogam cartadas de-
cisivas para a campanha de
2020 - Prefeito e Vice e Ve-
reador - que acontecem dia
4 de outubro próximo.

Cá pra nós, aberta a
temporada eleitoral de
2020, Varginha torna-se um
campo de testes para os can-
didatos, não importa o es-
tágio das candidaturas.

Cá pra nós, se decla-
rados, enrustidos, possíveis,
viáveis, discretos ou exibi-
cionistas, precoces ou vete-
ranos, todos se submetem.
Cá pra nós, num dos
maiores colégios eleitorais
do Sul de Minas, o eleitor
de Varginha terá a chance de
avaliar os trunfos das can-
didaturas à Prefeito e Vice
e a Vereador, especialmen-
te de dois protagonistas já
colocados: o vice-prefeito
Vérdi Lúcio Melo e o vere-
ador Zacarias Piva.

Cá pra nós, vai se
ver, por exemplo, o efeito
das rupturas e dissensões
partidárias aqui em
Varginha, por exemplo,
como a que resultou na
implosão do PSL, que ope-
rou prodígios em 2018 e não
resistiu a um ano de poder
na Presidência e de fortes
bancadas no Senado e na
Câmara.

Cá pra nós, que le-
gendas outras vão tomar de
Vérdi ou Zacarias o lugar?
Quais movimentos de reno-
vação política terão suces-
so? Quem são os novos no-
mes a adquirir musculatura?

Cá pra nós, voltan-
do da chefia do Executivo
em exercício, o vice prefei-
to Vérdi exibiu atributos da
sua escuderia de candidato
a Prefeito para escrutínio do
eleitor Municipal.

Cá pra nós, com to-
das as restrições de quem
não pode ainda se declarar
em disputa eleitoral, é ine-
gável que o Vice prefeito
saiu na frente do vereador
Zacarias Piva na disputa
pela Prefeitura de Varginha.

Cá pra nós, a equa-
ção é simples: os resultados
de sua performance como
Executivo ajudam sua can-
didatura na disputa pela pre-
feitura.

Cá pra nós, Vérdi e
Zacarias jogam cartadas
decisivas neste início de ano
para a campanha.

Cá pra nós, mas, se
Vérdi e Zacarias perder para
um outro candidato, não
precisam esquecer da dispu-
ta eleitoral, como vaticinam
alguns dito políticos, mais
pessimistas.

Cá pra nós, mas tudo
ficará mais complicado,
principalmente para Zaca-
rias Piva, inclusive uma
próxima sua reeleição, se
for este o caminho que res-
tar.

Cá pra nós, por ou-
tro lado, se o Zacarias ven-
cer o candidato dito de An-

tonio Silva e Dilzon Melo,
dará um sinal inequívoco de
prestígio e poderá lançar seu
projeto maior com toda a
força.

Cá pra nós, se é
Vérdi quem ganha, ficará
mais forte do que já está, e
será muito maior o proble-
ma de Zacarias para o seu
futuro político.

Cá pra nós, quem o
dirá? O eleitor. Cada elei-
ção é uma eleição, e a de
2020 certamente será tam-
bém  surpreendente, como
foi a de 2018 com a eleição
de Bolsonaro.

Cá pra nós, nem o
mais sábio cientista políti-
co, o mais habilitado ana-
lista, o mais dedicado pes-
quisador seriam capazes de
prever o que aconteceu.

Cá pra nós, a dife-
rença esperada é que não
haverá “jogo jogado”. Ou
seja, todos terão de se em-
penhar, a vitória não virá do
nada.

Cá pra nós, nos bas-
tidores, até o momento não
se sabe quem será o candi-
dato de Antonio Silva à Pre-
feitura.

Cá pra nós, concor-
da que a previsão para a
eleição pode determinar, no
momento, quem está forte
ou fraco, mas, não determi-
nar já o resultado da suces-
são.

Cá pra nós, eta é a
pergunta que incomoda os
partidos: vai dividido para
as eleições?

Cá pra nós, e aquele
grupo que sempre se opôs
ao prefeito Antonio Silva
nas eleições?

Cá pra nós, Quem?
Renato Paiva, Zacarias
Piva, Leonardo Ciacci...

 Cá pra nós, Dudu
Ottoni dizer que não se
candidatará de jeito nenhum
não dissolve a desconfian-
ça de Vérdi.

Cá pra nós, como
num jogo de gato e rato, o
vice-prefeito Verdi e o ex-
presidente da Câmara vi-
vem se entreolhando.

Cá pra nós, no mo-
mento, um confronto que
poderia chegar ao ponto da
ruptura dias atrás - eleição
da nova Mesa Diretora da
Câmara Municipal, trans-
mutou-se em silencioso du-
elo entre os dois, onde cada
palavra tem sentido mais
amplo, sempre mirando
qual dos dois será o candi-
dato da situação na eleição
de 4 de outubro próximo
para a Prefeitura de
Varginha.

Cá pra nós, acredi-

ta-se que Dudu Ottoni en-
trou para a composição da
nova Mesa da Câmara não
com a intenção de concor-
rer à chefe do Executivo.

Cá pra nós, mas,
para sobreviver dentro do
governo Vérdi Lúcio Melo,
se este eleito, livrando-se de
enfrentamento e reações ad-

A Prefeitura de Varginha,
por intermédio da Fundação
Cultural, realizou a entrega
do auxílio financeiro conce-
dido aos grupos de Folia de
Reis do Município.

A reunião foi conduzida
pelo diretor-superintenden-
te da Fundação Cultural,
Lindon Lopes, e contou
com a participação do dire-
tor do Museu Municipal,
Apoliano Rios, do contador
da Fundação Cultural, Sér-
gio Hitoshi Yano; e da re-
presentante da Associação
Artística Marlene Paiva,
Lídia Paiva.

“Essa contribuição é um
incentivo para que as folias
percorram as ruas da cida-
de. Fazer essa festa é muito
gratificante para mim e para
toda a equipe da Fundação
Cultural. Temos dado total
apoio para manter esta tra-
dição em Varginha”, desta-
ca Lindon Lopes, diretor-
superintendente da Funda-
ção Cultural.

A contribuição de R$ 2
mil para cada companhia já
é realizada há vários anos e
foi aprovada em 2019 pela
Câmara Municipal por meio
da Lei 6.659. O recurso é
destinado para a aquisição
de vestimentas típicas, ins-
trumentos musicais, ador-
nos e para transporte.

A Folia de Reis é um bem
cultural imaterial de Vargi-
nha desde junho de 2015,
quando o Conselho Delibe-
rativo do Patrimônio Cultu-
ral de Varginha (Codepac),
órgão responsável pela pro-
teção dos bens culturais e
históricos da cidade, fez o
registro dos grupos de Fo-
lia de Reis varginhenses.

Cláudia Aparecida Mo-
desto, da Companhia de
Reis Cardoso e Amigos,
destaca que as companhias
têm um custo com os ins-
trumentos, com os adornos
e com os uniformes, por
isso essa verba ajuda a man-
ter os grupos. “Para a gente
é muito importante esse di-
nheiro para manter essa tra-
dição, levar essa fé para o
povo de Varginha”, relata.

Cláudia Modesto, da
Companhia de Reis Imacu-
lada Mãe dos Anjos, rece-
beu o auxílio financeiro.

A Fundação Cultural for-
mou no ano passado uma
Comissão Monitora das
Companhias de Reis com o
objetivo de atestar a efetiva

Prefeitura de Varginha
destina auxílio financeiro para

Companhias de Reis

participação dos grupos nos
anos de 2019/2020 e 2020/
2021 e os novos cadastros
no Sistema Municipal de
Cultura. A Comissão veri-
ficou que 18 grupos atende-
ram todos os critérios esta-
belecidos para receber os
recursos este ano.

“A atuação da Fundação
Cultural só fez melhorar o
andamento das Companhi-
as de Reis. É um trabalho
sério, muito bom e que dei-

xa a gente mais organizado.
Já estamos nos preparando
para estar juntos no final do
ano com essa fé e esta ale-
gria”, destaca Vítor Lúcio
da Silva, da Companhia de
Reis Imaculada Mãe dos
Anjos.

Vitor Lúcio da Silva, da
Companhia Imaculada Mãe
dos Anjos, ainda destacou o
papel da Fundação Cultural
na organização das compa-
nhias.

versas no Legislativo, o que
deve ter aprendido.

Cá pra nós, a popu-
laridade que ora desfruta
Dudu Ottoni tem e se ini-
ciou com seu próprio esfor-
ço, mas, também, e muito,
em consequência do traba-
lho de seu pai Eduardo
Ottoni que veio trazê-lo ao

encontro da sociedade.

Cá pra nós, para
ampliar sua capacidade de
atuação política, Dudu
Ottoni reforçou sua cartada
ao servir a população e o
eleitor como Presidente da
Câmara e agora como Se-
cretário - ação propulsora de
sua atuação política.
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A Prefeitura de Varginha inaugura
hoje, sábado (15/02), a Escola Municipal
construida no bairro Carvalhos exclusi-
vamente com recursos próprios. Trata-se
da Escola Municipal Professor Wanderley
Bueno Oliveira, cujo investimento che-
gou a aproximadamente R$ 3,4 milhões,
incluindo a construção e o novo mobiliá-
rio. A capacidade é para atender cerca de
500 alunos da populosa região abrangen-
do os bairros Carvalhos, Cruzeiro do Sul,
Novo Tempo e Imperial, o que trará uma
tranquilidade muito grande aos pais e um
conforto aos estudantes, pois, não preci-
sarão mais se deslocar para outros bair-
ros.

 Entre as novidades está o ensino em
tempo integral, ou seja, os estudantes do
1º ao 5º ano vão frequentar oficinas como
de arte, musicalização, atividade física e
reforço escolar. O diretor Wander Luiz de
Almeida disse que a comunidade já “abra-
çou” a nova Escola, pois, as aulas come-
çaram na última segunda-feira. “Estão
todos motivados e felizes”, afirma o Di-
retor.

A Escola  Municipal Wanderley
Bueno Oliveira ocupa uma área de apro-
ximadamente 13.000m² , contendo: 12
salas de aula, sanitários masculinos, fe-
mininos e para alunos com deficiência;
bloco administrativo com salas de coor-
denação, direção, almoxarifado e secre-
taria;  bloco com laboratório de
informática (sala multimídia, sala de lei-
tura e sala dos professores); bloco com
cozinha (cozinha, despensa, área de ser-
viço e refeitório coberto); e uma quadra
escolar coberta.

Totalmente acessível, conta com es-
tacionamento amplo na entrada e todos
os espaços são interligados por passare-
las cobertas.

A Secretária Municipal de Educação,
Rosana Carvalho, declara que “estamos
muito felizes em fazer a entrega de uma
escola moderna e equipada para toda a
comunidade dos bairros Carvalhos, Cru-

Prefeitura de Varginha inaugura
nova Escola construida com

recursos exclusivos do Município

Confira abaixo os investimentos da Administração
Antonio Silva / Vérdi Lúcio Melo

em unidades Escolares Municipais de Varginha
nos últimos anos.

Inaugurações, obras de ampliação, revitalização e
reforma das unidades Municipais de Ensino.

zeiro do Sul, Novo Tempo e Imperial. A
Escola Municipal Prof. Wanderley Bueno
Oliveira é uma escola modelo de tempo
integral, pois, o nosso maior objetivo é
proporcionar aos alunos daquela região a
melhoria na qualidade da educação e o
acesso a outras oportunidades de apren-
dizagem. Com a nova escola, nossos alu-
nos não vão enfrentar mais as dificulda-
des de deslocamento para outros bairros
distantes, além de ser um espaço de con-
vivência para que eles não fiquem nas ruas
no contra turno das aulas, expostos a si-
tuações de risco que hoje infelizmente
rondam as nossas famílias”.

A Escola leva o nome do Professor
Wanderley Bueno Oliveira, que era natu-
ral de Campos Gerais, mas, adotou
Varginha como sua cidade, onde prestou
relevantes serviços à educação, tendo le-
cionado em diversas escolas do Municí-
pio e também desempenhado papel fun-
damental na implantação de vários esta-
belecimentos de ensino, como os tradici-
onais Cetev, Fafi e Faculdade de Enge-
nharia de Varginha.

Para facilitar o acesso da população
da região à Escola, a Prefeitura construiu
uma rua interligando os bairros Novo
Tempo e Cruzeiro do Sul ao Carvalhos,
proporcionando mais comodidade e segu-
rança para quem diariamente se desloca
nesse trecho. Antes, o acesso era feito por
um trilho improvisado o que demonstra
todo o carinho e cuidado da Administra-
ção com a população dos bairros envol-
vidos.

O prefeito Antônio Silva disse “estar
muito feliz por entregar a essa região uma
Escola Modelo com uma completa estru-
tura, muitas salas, laboratório, quadra co-
berta, biblioteca, refeitório e outras depen-
dências funcionais. E, visando facilitar
para as crianças que já estudam nessa nova
unidade, construímos uma rua o que trará
mais segurança e conforto, já adiantando
que esse novo trecho será iluminado em
breve”.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
Buiú do Ônibus – PO-
DEMOS
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito, e
ao responsável pelo BRZ,
pavimentação asfáltica da
via que liga o bairro Nova
Varginha ao bairro

Eldorado, próximo ao novo Condomínio do BRZ que está
em construção, no cruzamento das ruas Santa Belo
Zanatelli e Rua Carlos Jaime Maiolini.
* Solicitando ao Prefeito, à Secretaria de Educação, ao
deputado estadual Duarte Bechir, ao deputado federal
Dimas Fabiano, ao senador Rodrigo Pacheco e ao gover-
nador Romeu Zema, que seja estudada a possibilidade de
fornecer material escolar para os alunos da rede estadual
de ensino do nosso Município, a exemplo do fornecimen-
to de material escolar realizado pelo Município aos alu-
nos da rede municipal.

Carlos Costa – PMDB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
operação tapa buraco na
Rua Jacinto Moreira

Basques, notadamente em frente ao imóvel de número 100,
no bairro Residencial Sete de Outubro.
* Solicitando ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e ao Setor de Fiscalização para notifi-
cação ao proprietário do lote de terreno localizado na Rua
Jerônimo Diniz Miranda, bairro Jardim Ribeiro, ao lado
do imóvel de número 74, para que faça contenção do bar-
ro do referido terreno que, com as chuvas, invade a rua,
prejudicando os moradores, pedestres, condutores e ciclis-
tas, bem como seja providenciada a limpeza e construção
de calçada em toda a extensão da referida rua.

Carlúcio Mecânico -
SD
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito
análise da viabilidade de
instalação de redutor de ve-
locidade ou sinalização
adequada na Avenida Dou-
tor José Justiniano dos

Reis, no bairro Jardim Sion.
Requerimento:
* Solicitou ao prefeito as seguintes informações sobre o
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e taxas de
iluminação pública e de limpeza urbana: Quanto o muni-
cípio arrecada de IPTU? Onde é investido o valor da arre-
cadação? Quanto o município arrecada de taxa de ilumi-
nação pública? Onde é investido o valor da arrecadação?
Quanto o município arrecada de taxa de limpeza pública?
Onde é investido o valor da arrecadação?

Delegado Celso - PSB
Indicação:
* Solicitando providênci-
as cabíveis para realiza-
ção, no Plenário da Câ-
mara, de uma Audiência
Pública visando debater
sobre as emendas apre-

sentadas por este subscritor ao Projeto de Lei n. 54/2019,
que dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do muni-
cípio de Varginha para a prestação de serviços de trans-
porte individual remunerado de passageiros, por meio de
plataformas de tecnologias por aplicativos e dá outras pro-
vidências.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito informações sobre construção
de rotatória no lugar da quadra esportiva do bairro Santa
Maria, na confluência entre a Avenida dos Imigrantes, Rua
Milton Costa, Avenida Miguel Alves, Avenida Batistinha,
Avenida Zoroastro Franco de Carvalho e Rua Dalyse
Bueno Niemeyer: Houve processo licitatório? Quando?
Qual a empresa vencedora da licitação? Qual o prazo para
conclusão da obra? Qual o valor a ser investido? Será apli-
cado recurso de emenda parlamentar Estadual, Federal ou
do próprio do Município? Haverá necessidade de desa-
propriação de imóveis no local? Se sim, quais imóveis e
fornecer dados pertinentes.

Cláudio Abreu - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito
que seja estudada a possibi-
lidade e tomadas as provi-
dências cabíveis para a con-
cessão de isenção de paga-
mento do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU a

proprietários de imóveis em situações específicas.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Saúde a seguinte informação sobre o retor-
no do tratamento de glaucoma pelo SUS: Como está o
tratamento de Glaucoma pelo SUS? Os pacientes que in-
terromperam o tratamento, podem retornar?
Projeto: Apresentou o projeto de lei nº 03/2020 que dis-
põe sobre o atendimento prioritário aos portadores de
fibromialgia.

Dudu Ottoni - PTB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
que sejam realizados os ser-
viços de limpeza e capina,
construção de calçada em
toda extensão da Avenida

Dr. João Eugênio do Prado, além de operação tapa-bura-
co próximo ao nº 389.
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos que sejam realizados os servi-
ços de limpeza, pintura de sinalização de trânsito e cons-
trução de quebra-molas na Rua Francisco Santos Silva,
no bairro Imperial.

Dr. Guedes - PTB
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito e
ao Tenente Comandante do
24° Batalhão de Polícia Mi-
litar de Varginha, Marcos
Serpa de Oliveira, informa-
ções a respeito da Patrulha
Rural: Por qual motivo a

patrulha rural diminuiu em algumas estradas rurais? Em
quais locais tem sido realizada a patrulha ostensiva? Quais
são as estratégias relacionadas à Segurança Pública para a
prevenção de crimes nas referidas áreas? A Patrulha Ru-
ral poderia colaborar ainda mais no combate à
criminalidade? Se positivo, quais medidas são tomadas?
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde, Mário de Carvalho Terra, as seguintes informa-
ções: Por que ocorre tanto atraso nos exames pelo SUS?
Quantos pacientes se encontram na fila de espera? Como
é feito o agendamento dos exames? O atraso nos exames
está relacionado ao repasse aos laboratórios conveniados?
Existe planejamento para ampliar a realização de exames
devido à grande demanda de pacientes? Exames de gran-
de demanda: Tomografia, Ressonância magnética, Exa-
mes cardiológicos, entre outros.

Joãozinho Enfermeiro
- PSC
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos e
à empresa Turilessa–
Autotrans a instalação de
placas de identificação dos

logradouros do bairro San Marino, construção de praça
com parquinho e academia de Rua e estudo para
disponibilização de linha de ônibus que atenda ao bairro.
* Solicitando ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos melhorias na sinalização vertical e
horizontal na Avenida Princesa do Sul, próximo à esquina
com a Avenida Professor Carvalho.

Leonardo Ciacci - PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos e
ao Secretário Municipal de
Saúde, através do Setor de
Zoonoses, a realização de
combate a escorpiões no

bairro Santa Luiza e Jardim dos Pássaros.
* Solicitando ao Prefeito a realização de limpeza e manu-
tenção na Praça Nossa Senhora Aparecida e capina às mar-
gens de toda a extensão da linha férrea no bairro Três Bi-
cas.

Marquinho da Coope-
rativa - PRB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos a
realização de capina e lim-

peza em toda a cidade.
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal de
Saúde a disponibilização de médicos pediatras em todas
as unidades de Saúde do Município.

Zilda da Silva - PSDB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e
ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
que sejam tomadas as pro-
vidências cabíveis para a

instalação de uma academia ao ar livre e um parquinho
infantil no cruzamento da Avenida Jacinto Zanatelli com
as ruas Antônio Bernardes Pereira e Carlos Ribeiro de
Souza, no bairro Corcetti.
* Solicitando ao Prefeito providências cabíveis, através
do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para
que seja realizado o serviço de tapa buraco na Avenida
Padre Bruno, no bairro Jardim Damasco.

Novas Comissões permanentes
da Câmara de Varginha para 2020
As reuniões legislativas da Câmara Municipal de

Varginha retornaram na segunda-feira (3/02) sob a dire-
ção da nova Mesa Diretora, formada pela presidente,
vereadora Zilda Silva, vice-presidente, vereador Carlos
Costa, e secretário, vereador Dudu Ottoni.
Na oportunidade foram eleitas as Comissões Permanen-

tes, responsáveis por emitir os pareceres de todos os pro-
jetos que tramitam na Câmara, que ficaram assim com-
postas:

COMISSÃO DE
JUSTIÇA

LEGISLAÇÃO
E REDAÇÃO

FINAL
Presidente Leonardo Ciacci, Secretário Cláudio Abreu,

Vogal Zué do Esporte.

COMISSÃO DE
FINANÇAS

E
ORÇAMENTO
Presidente Buiú do

Ônibus, Secretário
Marquinho da Cooperativa, Vogal Pastor Fausto S. Fran-
ça.

COMISSÃO DE
SAÚDE

ASSISTÊNCIA
PROMOÇÃO

SOCIAL
EDUCAÇÃO

CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER
Presidente Joãozinho Enfermeiro, Secretário Zacarias

Piva, Vogal Dr. Fernando Guedes.

COMISSÃO DE
VIAÇÃO OBRAS
P Ú B L I C A S
AGRICULTURA
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA
Presidente Delegado Celso Ávila, Secretário Carlúcio

Mecânico, Vogal Dr. Alencar Faleiros
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Grupo aproveitou a
oportunidade para discutir ações
para combate e enfrentamento à

violência contra a mulher em
Varginha

A presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereadora Zilda Silva, inte-
grou uma comitiva de mulheres que fo-
ram dar boas-vindas à comandante da 55
ª Companhia da Polícia Militar de
Varginha, capitã Bianca Grossi Silveira
Campos Pinto, que assumiu o cargo no
mês de janeiro. Ela é a primeira Oficial
mulher a ocupar o cargo em Varginha.

Também participaram do encontro a
advogada Izabel Braga, que é presiden-
te da Comissão da Mulher Advogada de
Minas Gerais, a servidora pública Mu-
nicipal, Célia Solange, a diretora Tesou-
reira da OAB Varginha, advogada
Graziele Paiva, as representantes da Co-
missão da Mulher Advogada da OAB
Varginha, advogadas Eliane Rocha e
Sara Carvalho e a delegada responsável
pela Delegacia da Mulher de Varginha,
Geny Azevedo.

O grupo foi recebido pela capitã
Bianca, pelo Comandante do 24º Bata-
lhão de Polícia Militar, tenente-coronel
Marcos Serpa, pelo subcomandante ma-
jor Alexandre e pela assessora de Co-
municação Organizacional, tenente
Daer. “Sinto-me muito satisfeita por esse
acolhimento de vocês. Isso valoriza o
nosso trabalho e nos dá mais força ain-
da para continuar nossa missão. Tenho
certeza que vocês serão grandes parcei-
ras nesse meu novo desafio”, disse a
capitã Bianca.

A vereadora Zilda Silva fez questão
de parabenizar a Capitã pelo trabalho re-
conhecido. “Sabemos que esse reconhe-
cimento é totalmente merecido por toda
competência que a Bianca demonstra ao

A Presidente da Câmara participa de
reunião de boas-vindas à Comandante

da Companhia da Polícia Militar

longo de sua carreira na Polícia Militar
e, para nós, mulheres, que buscamos exa-
tamente isso, ficamos muito orgulhosas
e nos sentimos representadas. Estamos
muito felizes de vir aqui neste momento
para poder parabenizá-la”, disse a Presi-
dente da Câmara.

Combate à Violência
Contra a Mulher

O grupo também aproveitou a opor-
tunidade para discutir o fortalecimento
das ações de enfrentamento e combate
à violência contra a mulher. “Nosso tra-
balho em conjunto pode resultar em
muitas ações positivas em prol do com-
bate à violência contra a mulher. É uma
rede que formamos, que precisa ser
fortalecida e temos certeza que podemos
somar com muito trabalho. Por isso que,
além das boas-vindas, viemos nos colo-
car aqui à disposição da Capitã para o
que for preciso. Para que sejamos par-
ceiras”, disse a advogada Izabel Braga.

A Companhia da Polícia Militar, co-
mandada pela capitã Bianca, é a respon-
sável pela Patrulha de Prevenção à Vio-
lência Doméstica, que atua exclusiva-
mente na atenção às famílias e preven-
ção da violência doméstica.

“Estamos muito felizes com essa no-
meação da Capitã. Temos certeza que
será um trabalho em conjunto com mui-
to entusiasmo e competência. Trabalha-
remos juntas e com muita cumplicida-
de”, disse a Delegada Responsável pela
Delegacia da Mulher de Varginha, Geny
Azevedo.

A expectativa é de que o grupo, so-
mado a outras lideranças, como o Con-
selho Municipal da Mulher, se reúna em
outras oportunidades para buscar alter-
nativas e obter conquistas na área de
combate à violência contra a mulher.

O Lions Clube de
Varginha – Princesa do Sul
inaugurou a Biblioteca Mel-
vin Jones, em homenagem
ao fundador do Lions Club
International. O espaço fun-
ciona na Rua Doutor José
Bíscaro, 150 – centro, jun-
to à livraria Estock Livros.

O objetivo é que o local
proporcione a troca de li-
vros entre os amantes da li-
teratura varginhense e da
região. Para tanto, os inte-
ressados deverão levar um
livro usado e poderão trocá-
lo por outro disponível na
biblioteca. Tudo isso gratui-
tamente. O funcionamento
é de segunda a sexta-feira,
das 10h às 18h e no sábado,
das 9h às 12h.

Poderão ser trocados li-
vros de literatura em geral,
infantil ou juvenil, não-di-
dáticos e não técnicos. Não
serão aceitos materiais didá-
ticos, livros de cunho polí-
tico/partidário, religioso,
dicionários, lista de endere-
ços e telefones, teses e dis-
sertações, enciclopédias,
pornográficos e sobre
sexologia, código civil e le-

Lions Clube inaugura Biblioteca
Melvin Jones em Varginha

gislação e livros de infor-
mática.

Segundo José Ricardo
Pereira, integrante do Lions
Clube Princesa do Sul e res-
ponsável pela biblioteca,
“ela servirá para divulgar o
nome e as obras do funda-
dor da maior associação de
cunho humanitário do mun-
do, que tem em Varginha o
Lions Clube Varginha Prin-
cesa do Sul e o Lions Clube
Varginha Centro.

Nosso objetivo será sem-
pre beneficiar a comunida-
de para que ela prospere.
Levando a literatura, acre-
ditamos que podemos for-
mar cidadãos mais consci-
entes do seu papel na soci-
edade em que vivemos”.

Mais informações pelos
telefones (35) 3212-5895 e
3222-9769.
Sobre o Lions Clubs
O Lions Clubs Interna-

tional é uma organização
internacional de clubes de
serviço cujo objetivo é pro-
mover o entendimento en-
tre as pessoas em uma es-
cala internacional, atender a
causas humanitárias, e pro-
mover trabalhos voltados a
comunidades locais.

Em 2018, contava com
mais de 47 mil clubes locais
em 210 países e 1,5 milhão
de membros.

A organização foi funda-
da nos Estados Unidos em
10 de outubro de 1917 por
Melvin Jones e se tornou
internacional em 1920.

Por se tratar de análise especial, os processos protocolados passa-
rão agora pelos seguintes trâmites:
a) Entrega do projeto em mídia digital com prazo de até 5 dias após
a entrada do processo;
b) Verificação da documentação entregue;
c) Vistoria, in loco, pelo setor de fiscalização para verificar a situa-
ção do imóvel;
d) Análise do Projeto;
e) Em caso de indeferimento, 60 dias de prazo para adequação.
Em caso de aprovação, 30 dias para pagamento da multa.
f) Uma vez a multa paga no prazo, será emitido o documento cor-
respondente.
Observação: lembrar que qualquer um dos prazos não cumpridos
ensejará o cancelamento do processo.

Prefeitura de Varginha recebe 1.482
processos para Regularização de Obras

A Prefeitura de Varginha recebeu 1.482 processos para regularização de
edificações para fins de cadastro técnico. O prazo final para protocolar o
processo de regularização venceu no dia 27/01. A partir de agora os propri-
etários de imóveis devem ficar atentos as próximas datas.
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Em seu pronunciamen-
to, em sua posse, Zilda Sil-
va teceu uma série de
agradecimentos, colocan-
do sua posição em relação
a seu trabalho frente à Câ-
mara Municipal.

Eis, a seguir, as palavras
da Presidente Zilda Silva.

“Meus agradecimentos,
em primeiro lugar, Deus,
que me deu tolerância, sa-
bedoria, paciência e
dissernimento para entrar
com a chapa.

Segundo, meu esposo,
que me deu todo apoio e
que está comigo em todos
os momentos. Sem você
jamais conseguiria chegar
até aqui. Te amo!

Em terceiro, meus cole-
gas vereadores que me
deram assa carta de confi-
ança. Serei sempre grata e
farei de tudo para não
decepcioná-los. Vamos
continuar mantendo a har-
monia na Casa e também
com o Executivo e o Judi-
ciário, pois, a população
merece o nosso respeito.

Quarto, agradecimento
a meus amigos que se fa-
zem presentes e todos que
estão comigo em pensa-
mento, orando e torcendo
por mim.

Quinto, aos que não vo-
taram em mim, da mesma
forma agradeço, pois, essa
experiência serviu e servi-
rá para meu fortalecimen-
to e crescimento para con-
duzir a Casa com maturi-
dade.

Sexto, aos servidores
desta honrada Câmara
Municipal. Sempre me tra-
taram com respeito e cari-
nho. Meu muito obrigado!

Vereadora ZILDA SILVA é a Presidente
da Câmara Municipal de Varginha

Por 11 votos a 3, a chapa 1, que teve como Presidente a
vereadora Zilda Silva, Vice-presidente o vereador Carlos Costa e
Secretário o vereador Dudu Ottoni, venceu a chapa 2, composta
pelo vereador Delegado Celso Ávila, presidente, vereador Dr.
Alencar Faleiros vice-presidente e vereador Carlúcio Mecânico
secretário, na eleição para a Mesa Diretora para o ano de 2020.

A eleição ocorreu na reunião do dia 1812/2019, última sessão
ordinária do ano. A nova Mesa Diretora assumiu a direção da Câ-
mara dia 1º de janeiro de 2020.

Votaram na chapa da vereadora Zilda, os integrantes da mes-
ma, mais os vereadores Buiú do Ônibus, Cláudio Abreu, Fernando
Guedes, Joãozinho Enfermeiro, Leonardo Ciacci, Marquinho da
Cooperativa, Zacarias Piva e Zué do Esporte. A chapa 2 recebeu
os votos dos seus três integrantes. O vereador Pastor Fausto não
estava presente na sessão.

“Agradeço aos meus colegas vereadores pela carta de confian-
ça. Serei sempre grata a vocês e farei tudo para não os decepcio-
nar. Vamos continuar mantendo a harmonia da Casa e também
com o Executivo, pois, a população merece esse respeito. Agra-
deço também aos colegas da chapa 2.

Aos meus companheiros de Mesa, obrigada pelo apoio incon-
dicional. Meu compromisso será de trabalhar com seriedade e
honestidade, dando continuidade nos trabalhos da Casa com a
mesma conduta dos presidentes anteriores. Quero deixar tudo de
forma transparente, mantendo o diálogo aberto com vereadores e
servidores. Objetivo é legislar pelo povo e jamais por causa pró-
pria”, disse a presidente eleita.

Zilda Silva - Natural de Juruaia/MG, Zilda Maria da Silva nas-
ceu em 21 de abril de 1969. Filha de Vitor Justino da Silva e
Albertina Francisca da Silva. Ela possui formação de nível supe-
rior em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Trabalhou
na Prefeitura de Varginha de 2013 a 2016 ocupando o cargo de
chefe do setor de Empregos e atendimento às solicitações da
Ouvidoria Municipal. Na Câmara de Vereadores de Varginha atuou
nas funções de Assessora de Gabinete e Assessoria Técnica nos
anos 2007 a 2012. Foi eleita em 2016 com 921 votos, pelo PSDB.

Sétimo, ao Executivo
que, através do Prefeito
Antonio Silva e do vice
prefeito Vérdi Lúcio
Melo, dos secretários e
servidores me disseram
palavras de estímulo e me
fazendo sentir cada vez
mais encorajada.

Oitavo, aos meus com-
panheiros de mesa: Dudu
Ottoni, obrigada pelo seu
apoio incondicional. Me
provou ser um homem de
valores e que certamente
terá um futuro brilhante,
assim como seu honroso
Pai. Carlos Costa, homem
determinado, corajoso,
batalhador, o que me dei-
xa honrada e tranqüila,
pois, tem muita experiên-
cia e competência e, aci-
ma de tudo, preocupa sem-
pre com o próximo, abrin-
do mão até mesmo do seu
lazer.

Nono, a todos da im-
prensa que, de uma forma
compreensiva, me ouvi-
ram e passaram minha
mensagem aos munícipes.

COMPROMISSO

Meu compromisso será
trabalhar com seriedade e
honestidade, dando conti-
nuidade aos trabalhos da
Casa com a mesma condu-
ta dos presidentes anteri-
ores.

Quero deixar tudo de
forma transparente e man-
ter o diálogo aberto com
todos os vereadores e ser-
vidores.

O objetivo é legislar
para todos e jamais em
causa própria”.

Zilda Silva agadece sua eleição - dia 18/12/2019 - à Presidência da Câmara Municipal de Varginha

Dudu Ottoni, na sessão de posse da nova Mesa Di-
retora também fez seu pronunciamento.

“Ao término dessa sessão, com a eleição da nova
Mesa Diretora, cumprimento meus nobres pares ve-
readores que têm dado sobejas provas de sua dedica-
ção à Varginha e aos varginhenses, cumprindo, com
louvor, o juramento feito no início do exercício do
mandato, em 2017.

Na condição de Presidente desta Casa cumpre-me,
por justiça, registrar que, a par de debates, às vezes
acalorados, e divergências naturais ocorridas quanto
a fatos e atos, prevaleceu o espírito público e a vonta-
de de agregar forças e talentos, visando o melhor para
nossa Varginha.

Os Poderes são independentes, mas, devem ser har-
mônicos. Assim, essa Casa, sem ser subserviente aos
demais poderes constituídos - Executivo e Judiciário
- fez-se presente na comunidade, trabalhando por con-
vergências de ações concretas, visando uma socieda-
de mais justa e igualitária.

Fizemos do nosso mandato um canal por onde flu-
íram muitas demandas, ligislando e fiscalizando, se-
guindo os ditames da lei.

Nesse ano vivi essa formidável experiência de pre-
sidir essa Casa, honraria que guardarei pela vida afo-
ra. Com a participação de meus companheiros de
Mesa, Marquinho da Cooperativa, como vice-presi-
dente, e Carlos Costa como Secretário, e, contando
com a participação de todos os demais vereadores,
ampliei programas especiais implantados pelos Pre-
sidentes anteriores, busquei alternativas para o me-
lhor funcionamento da Casa, zelei pela boa adminis-
tração, inclusive financeira, valorizando o nosso cor-
po funcional, ampliei os canais de comunicação com
os munícipes.

Enfim, compatibilizei o ideal com o real, fazendo
dessa Presidência um espaço onde todos eram aco-
lhidos com respeito.

Ao presidir essa última reunião ordinária, quero

agradecer aos senhores vereadores por essa caminha-
da que juntos empreendemos ao longo desse ano que
se finda, escrevendo todos nós um capítulo a mais na
nossa história.

Agradeço aos funcionários, por sua dedicação e
responsabilidade, que nos foram de extrema valia.

Cumprimento e agradeço à imprensa escrita, fala-
da e televisiva pela divulgação dos nossos atos.

Registro o meu apreço aos Poderes Executivo e
Judiciário por essa convivência positiva que tivemos,
sempre visando o cumrpimento das nossas atribuições
legais, com uma convivência respeitosa e amiga.

Agradeço, por fim, aos nossos munícipes, aos mo-
radores desta cidade, aqui nascidos ou não, que pelo
seu trabalho se somaram aos poderes construidos e
fizeram essa Varginha que tanto amamos.

Por uma Varginha cada vez melhor e para que o seu
povo, o nosso povo aqui seja feliz continuarei o meu
trabalho, no exercício do meu mandato de vereador
ou onde possa estar.

Por fim, cumprimento a vereadora Zilda Silva, nossa
Presidente, por sua eleição, desejando-lhe sucesso na
sua gestão”.

www.minasdosul.com.br
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ALFENAS & Circunvizinhas
jornaldealfenas@gmail.com

VARGINHA & Sul de Minas
minasdosul@minasdosul.com.br
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O Ibama considera um crime a confecção de Bolsas com  couro de
Jacaré, mas, não há lei que proíba a confecção de Bolsas-Família com
o couro da classe média!

* * * * *
Prezado Luiz, quanto tempo! Eu sou o Zé, seu colega de ginásio noturno,
que chegava atrasado, porque o transporte escolar do sítio sempre atrasa-
va, lembra, né? O Zé do sapato sujo. Tinha professores e colegas que
nunca entenderam que eu tinha de andar a pé mais de meia légua, para
pegar o ônibus, por isso o sapato sujava. Se não lembrou ainda, eu te
ajudo. Lembra do Zé Cochilo... hehehe, era eu. Quando descia do ônibus,
de volta para casa, já era 11 e meia da noite e com a caminhada, até em
casa, quando eu ia dormir, já era mais de meia noite. De madrugada, o pai
precisava de ajuda pra tirar leite das vacas. Por isso, eu só vivia com sono.
Do Zé Cochilo você lembra, né Luiz? (...)

* * * * *
(...) Pois, é. Estou pensando em mudar, para viver aí na cidade, que nem
vocês. Não que seja ruim o sítio, aqui é bom. Muito mato, passarinho, ar
puro... Só que acho que estou estragando muito a sua vida e a de seus
amigos, aí da cidade. Tô vendo todo mundo falar que nós, da agricultura
familiar, estamos destruindo o meio ambiente (...)

* * * * *
(...) Veja só. O sítio de pai, que agora é meu (não te contei, ele morreu e
tive que para de estudar), fica só a uma hora de distância da cidade. Todos
os matutos daqui já tem luz em casa, mas eu continuo sem ter, porque não
se pode fincar os postes por dentro de uma tal de APPA, que criaram aqui
na vizinhança. Minha água é de um poço que meu avô cavou há muitos
anos, uma maravilha, mas um homem do governo veio aqui e falou que
tenho que fazer uma outorga da água e pagar uma taxa de uso, porque a
água vai se acabar. Se ele falou, deve ser verdade, né Luiz? (...)

* * * * *
(...) Pra ajudar com as vacas de leite (o pai se foi, né) contratei o Juca,
filho de uma vizinho muito pobre, aqui do lado. Carteira assinada, salário
mínimo, tudo direitinho, como o contador mandou. Ele morava aqui com
nós, num quarto dos fundos de casa. Comia com a gente, que nem da
família. Mas vieram umas pessoas aqui, do sindicato e da Delegacia do
Trabalho, elas falaram que se o Juca fosse tirar leite das vacas às 5 horas,
tinha que receber hora extra noturna, e que não podia trabalhar nem sába-
do nem domingo, mas as vacas daqui não sabem os dias da semana, aí não
param de fazer leite. Ô, bichos aí da cidade sabem se guiar pelo calendá-
rio? (...)

* * * * *
(...) Essas pessoas ainda foram ver o quarto do Juca e disseram que o
beliche tava 2cm menor do que devia. Eu não sei como encompridar uma
cama. Nossa! Só comprando outra, né Luiz? O candeeiro eles disseram
que não podia acender no quarto, que tem que ser luz elétrica, que eu
tenho que ter um gerador pra ter luz boa no quarto do Juca (...)

* * * * *
(...) Disseram ainda que a comida que a gente fazia e comia juntos tinha
que fazer parte do salário dele. Bom, Luiz, tive que pedir ao Juca pra
voltar para casa desempregado, mas muito bem protegido pelo Sindicato,
pelos fiscais e pelas leis. Mas eu acho que não deu muito certo. Semana
passada me disseram que ele foi preso na cidade, porque botou um choco-
late no bolso, no supermercado. Levaram ela pra Delegacia, bateram nele
e não apareceu nem Sindicato nem fiscal para acudi-lo (...)

* * * * *
(...) Depois que o Juca saiu, eu e Marina (lembra dela, né? Casei) tiramos
o leite às 5 e meia, aí eu levo o leite de carroça até a beira da estrada, onde
o carro da Cooperativa pega todo dia, isso se não chover. Se chover, perco
o leite e dou aos porcos, ou melhor, eu dava, hoje eu jogo fora. Os porcos
eu não tenho mais, pois veio outro homem e disse que a distância do chi-
queiro para o riacho podia ser só 20 metros. Disse que eu tinha que derru-
bar tudo e só fazer chiqueiro depois dos 30 metros de distância do rio, e
ainda tinha que fazer umas coisas pra proteger o rio, um tal de digestor
(...)

* * * * *
(...) Achei que ele estava certo e disse que ia fazer, mas só que eu sozinho
ia demorar uns 30 dias pra fazer, mesmo assim ele me multou e, pra poder
pagar, tive que vender os porcos, as madeiras e as telhas do chiqueiro;
fiquei só com as vacas. O Promotor disse que, desta vez, por esse crime,
ele não ia mandar me prender, mas me obrigou a dar 6 cestas básicas para
o orfanato da cidade. Ô Luiz, aí quando vocês sujam o rio, também pagam
multa grande, né? (...)

* * * * *
(...) Agora, pela água do meu poço eu até posso pagar, mas não tô preocu-
pado com a água do rio. Aqui agora o rio todo deve ser como o rio da
Capital, todo protegido, com mata ciliar dos 2 lados. As vacas agora não
podem chegar no rio, pra não sujar nem fazer erosão. Tudo vai ficar limpi-
nho como os rios aí da cidade. A pocilga já acabou, as vacas não podem
chegar perto. Só que alguma coisa tá errada, quando vou na Capital nem
vejo mata ciliar, nem rio limpo. Só vejo água fedida e lixo boiando pra
todo lado. Mas não é o povo da cidade que suja o rio, né Luiz? Quem
será? (...)

* * * * *
(...) Aqui no mato agora quem sujar tem multa grande, e dá até prisão.
Cortar árvore então, Nossa Senhora! Tinha uma árvore grande ao lado de
casa, que murchou e tava morrendo, então resolvi derrubá-la para apro-
veitar a madeira, antes dela cais por cima da casa. Fui no Escritório daqui
pedir autorização, como não tinha ninguém, fui no IBAMA da Capital,
preenchi uns papéis e voltei para esperar o fiscal “vim” fazer um Laudo,
pra ver se depois podia autorizar. Passaram 8 meses e ninguém apareceu
pra fazer o tal Laudo, aí eu vi que o pau ia cair em cima da casa e derrubei.
Pronto! No outro dia chegou o fiscal e me multou. Já recebi uma intimação
do Promotor, porque virei criminoso reincidente. Primeiro foi os porcos, e
agora foi o pau. Acho que desta vez vou ficar preso (...)

* * * * *
(...) Tô preocupado, pois no rádio deu que a nova lei vai dá multa de 500 a 20
mil reais e por dia. Aí eu perco o sítio numa semana. Então é melhor vender
e ir morar onde todo mundo cuida da ecologia. Vou pra cidade, aí tem luz,
carro, comida, rio limpo. Olha, não quero fazer nada errado, só falei dessas
coisas, porque tenho certeza que a lei é pra todos (...)

* * * * *
(...) Eu vou morar aí com vocês, Luiz. Mais fique tranquilo, vou usar o
dinheiro da vendo do sítio, primeiro para comprar essa tal de geladeira.
Aqui no sítio, eu tenho que pegar tudo na roça. Aí é bom que vocês é só
abrir a geladeira que tem tudo. Nem dá trabalho, nem planta, nem cuida
de galinha, nem porco, nem vaca. É só abrir a geladeira que a comida tá lá,
prontinha, fresquinha, sem precisá de nós, os criminosos aqui da roça.

Até mais, Luiz!...
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Áries 21/3 a 20/4 - Agir no momento certo
Não tema idéias diferentes e nem espere
aplausos.
Touro 21/4 a 20/5 - Jamais abra mão de seu
valores. Tenha a rédea sempre nas suas
mãos.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Descuidos agravam
dificuldades. Organize-se. Mantenha-se
mais atento.
Câncer 21/6 a 21/7 - Cada coisa tem o
seu tempo para acontecer. Nada de sal-
to. Pondere.
Leão 22/7 a 22/8 - Procure se envolver mais
com as pessoas de casa e com os amigos
de fora.
Virgem 23/8 a 22/9 - Você é a alegria de
tantos. Sorria, pois nasceu para fazer mui-
tos sorrirem.
Libra 23/9 a 22/10 - Procurando ajuda lon-
ge, quando quem vai salvar você está tão
próximo.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Nada de pressa
nas escolhas, nem decisões precipitadas ou
sob pressão.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Renove na solu-
ção. Parar de correr pode ajudar. Evite des-
gaste.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Trabalha e faz
trabalhar. Reserve um tempo para os seus
sonhos.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure se envol-
ver em alguma atividade filantrópica. Leve
os seus junto.
Peixes 20/02 a 20/03 - Não tome o momen-
to como parâmetro. Faça acontecer o futu-
ro que almeja.

Carta do Zé Agricultor para o Luiz da Cidade

* Cuidado com a sobrancelha - Somente re-
tire os pelos em um intervalo de 20 a 30 dias.
Use escovas infantis ou próprias para pentear
as sobrancelhas. Evite usar cera ou linha para
fazer a depilação dela. Como não existe um pa-
drão entre sobrancelhas e formatos de rosto, é
necessário que se analise caso a caso, sempre
se preocupando com a harmonia sem nunca per-
der a naturalidade.
* Melhore a saúde - Antes do banho, exercite
a panturrilha (levantar o corpo na ponta dos
pés). Primeiro rápido até esquentar as
panturrilhas e depois uma sequência de 10
movimentos lentos. Esse exercício bombeia o
sangue para o coração, melhora os batimentos
cardíacos e evita obstrução das veias. Nos pri-
meiros 6 meses, se a pessoa estiver com exces-
so de peso, ela emagrece da cintura para baixo
e, nos 6 meses seguintes, da cintura para cima;
depois de 2 anos, não engorda mais e, além de
tudo, diminui o risco de uma cirurgia cardíaca.
Também melhora o problema de micro vari-
zes.
* Os lábios - Os dias com temperaturas mais
baixas requerem algumas mudanças nos hábi-
tos diários, principalmente quando se fala em
beleza e cuidados especiais com a pele. A pele
do rosto é uma  das áreas mais atingidas com
as alterações climáticas, mas poucas pessoas
dão atenção aos lábios, parte do resto que pre-
cisa de hidratação constante no inverno. Os pro-
dutos à base de vaselina são a melhor opção na
proteção a baixas temperaturas.
* Malefícios do Refrigerante - Uma lata de
refrigerante possui em média 10 colheres de
chá de açúcar, 150 caloriasw, entre 30 e 55 mg
de cafeína, além de estar repleta de corantes
artificiais e sulfitos. Além disso, essa bebida é
extremamente ácida, sendo necessários 30 co-
pos de água para neutralizar essa acidez, que
pode ser muito perigosa para os rins. Para com-
pletar, os ossos funcionam como uma reserva
de minerais, como o cálcio, que são despeja-
dos no sangue para ajudar a neutralizar a aci-
dez causada pelo refrigerante, enfraquecendo
os ossos e podendo levar a doenças como
osteoporose, obesidade, cáries e doenças car-
díacas.
* Os sucos mais importantes - Todas as fru-
tas e hortaliças têm papéis importantes a de-
sempenhar para manter a saúde boa, porém,
alguns mais do que outros. Suco de cenoura e
de aipo devem se tornar logo parte de sua dieta
diária. O suco de maçã é o único suco que pode
ser misturado com qualquer suco de hortaliça.
Folhas verdes, tais como espinafre, salsa, alfa-
ce e brotos, são de importância vital. Sucos de
frutas cítricas é uma excelente fonte de vitami-
na C, muito necessária para o nosso corpo.

HOMENAGEM  AO

?
?

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Quanto mais se enche, menor fica?
02 - Não diz coisas da boca pra fora?
03 - Quanto mais cresce, mais baixo fica?
04 - Razão do rico andar de boca calada?
05 - Onde sentimos frio num dia de calor?
06 - Jogador que desapareceu com o real?
07 - Trabalha deixando todos de boca aberta?
08 - Comprimento exato da linha do carretel?
09 - Profissão que estende a mão ao próximo?
10 - Cabo que sempre relembra a sua infância?

Perguntas Culturais
11 - Antigo nome do Suriname?
12 - Escreva 1994 em romanos?
13 - Moeda corrente no Iraque?
14 - Línguas faladas no Paraguai?
15 - Localização do osso escafóide?
16 - População atual de Minas Gerais ‘em números redondos’?
17 - Continente onde fica o Paquistão?
18 - Contração ou fusão de duas vogais?
19 - Luanda é a Capital de que país africano?
20 - Nome da energia de um corpo em movimento?

RESPOSTA - 1- O espaço; 2- Ventríloquo; 3- Rabo de animal; 4- Porque o
silêncio vale ouro; 5- Na espinha; 6- O jogador de nome Tostão; 7- Dentista; 8-
Odobro da metade; 9- Mendigo; 10- O que serve a Infantaria; 11- Guiana Ho-
landesa; 12- MCMXCIV; 13- Dinar; 14- Espanhol e Guarani; 15- Parte posteri-
or do pé; 16- Vinte milhões de habitantes; 17- Asiático; 18- Crase; 19- Angola;
20- Energia cinética.

Porque homens inteligentes têm cachorro ao invés de esposa:
1 - Quanto mais atrasado você chega, mais feliz seu cachorro fica quando te
vê.
2- Cachorro não liga se você chama ele pelo nome de outro cachorro.
3- Cachorro gosta que você deixe coisas espalhadas pelo chão.
4- A mãe do cachorro nunca te visita.
5- Cachorro aceita que você aumente a voz pra argumentar.
6- Você nunca precisa esperar por um cachorro; ele está pronto pra sair 24
horas por dia.
7- O cachorro vai deixar você colocar uma coleira nele sem te chamar de
pervertido.
8- Se o cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não faz drama
nem escândalo. Ele acha interessante
E por último, mas certamente não menos importante:
9- Se um cachorro vai embora, ele não leva a metade das suas coisas.
Para confirmar que tudo o que foi dito acima é verdade, faça o seguinte:
Tranque sua mulher e o seu cachorro no porta-malas do carro. Meia hora
depois abra o porta-malas e veja quem está feliz em te ver.
************
Prova em Colégio - Em uma prova do Colégio, um aluno responde à ques-
tão: Faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba.
- “O vale do paraíba é de suma importância, pois, não podemos discriminar
esses importantes cidadãos brasileiros. Já existe o vale-refeição, vale-trans-
porte e o vale-idoso, por que não existir também o vale do paraiba?
    Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral, trabalham em
obras ou portarias de prédios e ganham pouco. Então, o dinheiro que entra no
meio do mês, que é o vale, é muito importante para ele equilibrar sua econo-
mia familiar.”
************
Fogo no hospício - Um maluco telefona para o Corpo de Bombeiros infor-
mando que está pegando fogo no hospício. Menos de dez minutos, olha as
viaturas chegando ao local. Os bombeiros saltam do carro e o comandante
pergunta: - Onde é o fogo?
E o louco: - Vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi.
************
Folha de pagamento - Um funcionário vai até o chefe do Departamento
Pessoal  para reclamar que vieram 500 reais a menos no seu salário. O chefe
do Departamento fala em tom solene:
- Luiz, o mês passado nós lhe pagamos 500 reais a mais e você ficou quieti-
nho. Agora que a gente está lhe pagando 500 reais a menos para compensar o
erro, você vem e reclama?
- É que um erro eu deixo passar, mas, dois já é demais - diz.
************
Verdadeira sogra - Pedindo justiça ao Rei Salomão, duas mulheres apon-
tam para um rapaz e o acusam de ter jurado se casar com suas respectivas
filhas. O Rei sentencia:
- Guardas, cortem este rapaz ao meio e dêem uma metade a cada donzela.
- Louvo vossa justiça, majestade, admite a primeira mãe, com um sorriso
feliz.
- Não majestade - desespera-se a segunda - não faça isso, prefiro que ele seja
entregue à moça que não é minha filha.
Salomão, sempre sábio, volta-se então para a primeira mãe e decide:
- Mulher, este jovem será o marido de sua filha. Você, que concordou em vê-
lo cortado ao meio, só pode ser a legitima e verdadeira sogra.
************
Padre moderno - A moça chega para o padre e pergunta:
- O que o senhor acha do sexo antes do casamento?
- Tudo bem, desde que não atrapalhe a cerimônia.
************
Valor do Conhecimento - O Quim, o Zé e o Joca, trabalhavam numa obra.
De repente, o Quim caiu do 15º andar e morreu. O Zé disse: - Um de nós tem
que avisar a mulher dele...
Ao que o Joca respondeu:
- Eu sou bastante bom nessas coisas, eu vou!
Passada uma hora, o Joca volta, com um engradado de cerveja.
O Zé pergunta:
- Onde arranjou isso?
- Foi a viúva do Quim que me deu.
- Como é? Você diz que o marido dela morreu e ela te dá uma caixa de
cerveja?
- Não foi bem assim. Quando ela abriu a porta, eu disse:
- Você deve ser a viúva do Quim.
Ela respondeu: - Não, eu não sou viúva!
E eu disse: - Quer apostar um engradado de cerveja comigo?

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

Agora em janeiro, dia 27, aconteceu o
firmamento da parceria entre o município
de Varginha e a empresa Signify para o iní-
cio do Programa “Light for better learning
– Luz para aprender”, que irá atender a tro-
ca de toda a iluminação de duas escolas
Municipais por um sistema de lâmpadas
LED, com dispositivos semicondutores que
emitem luz por eletroluminescência (pas-
sagem de corrente elétrica), como também
toda a fiação, interruptores, dando manu-
tenção e, ao final do projeto, irá ensinar
sobre os benefícios e a necessidade das ins-
tituições continuarem a manter o sistema.

Varginha sedia a única fábrica de reato-
res e luminárias no Brasil com seu Centro
Administrativo Comercial e de Distribui-
ção funcionando em São Paulo e foi esco-
lhida para participar, entre 16 escolas em
todo o país.

Além da equipe SEDUC e equipes

Programa “Light for Better Learning
- Luz para Aprender -

Signify” será implementado em duas
Escolas Municipais de Varginha

gestoras das Escolas/CEMEIs da Rede Mu-
nicipal de Ensino, estiveram presentes à
cerimônia o prefeito Antônio Silva, a pre-
sidente da Câmara Municipal de Varginha,
Zilda Maria Silva, juntamente com os ve-
readores Anderson Firmino e José de
Alencar Faleiros, os secretários Municipais
Pedro Lopes Gazzola (Desenvolvimento
Econômico) e Neide Morais (Turismo e
Comércio – em exercício), a representante
da Signify, Patrícia Belini de Azevedo e
Letícia Barros Costa Silva, a representante
do Instituto para o Desenvolvimento de
Energias Alternativas e da Auto-sustenta-
bilidade – IDEAAS, Ligia Kawata.

No dia seguinte, 28/01, as equipes da
Signify e IDEAAS estiveram em visita às
escolas contempladas para verificar as ins-
talações e como se dará o andamento do
projeto.

Texto: Solange Conde/SEDUC- Varginha

Na terça-feira, 27/01,
aconteceu a primeira reu-
nião das equipes gestoras
das Escolas Municipais e
CEMEIs da Rede Munici-
pal de Varginha, que foram
recebidas com muito cari-

Gestores da
Rede Municipal de

Ensino participam do 1º
Encontro Pedagógico de

2020

nho pela Equipe SEDUC.
Na oportunidade o psicó-

logo Diego Costa Lima mi-
nistrou a palestra de aber-
tura, com o tema "Habilida-
des Sociais e Competênci-
as Socioemocionais na Edu-

cação".
A Secretaria Municipal

de Educação deseja a todos
um ótimo retorno e um ano
letivo repleto de conquistas
e muito sucesso!

Texto: Solange Conde/SEDUC -
Varginha


