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O JORNAL QUE VAI ONDE O POVO ESTÁ
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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.

A posse - Aberta a sessão extraordinária, primeiramente, a carta de renúncia envi-
ada à Câmara pelo prefeito Antonio Silva (PTB) foi lida pelo secretário da mesa direto-
ra, vereador Dudu Ottoni (PTB) e encaminhada à Comissão de Justiça Legislação e
Redação Final, tendo o presidente vereador Leonardo Ciacci (PP/Progressistas) comu-
nicando parecer favorável por se tratar de uma iniciativa legal e constitucional sobre o
projeto 5/2020 de autoria da mesa diretora sobre a renúncia do prefeito.  Logo após, se
manifestaram os vereadores presentes.

Após a execução do Hino Nacional, Vérdi Lúcio Melo fez o juramento de compro-
misso tendo a presidente da Câmara, Zilda Silva, o declarado Prefeito de Varginha que
assinou o Termo de Posse juntamente com os demais componentes da mesa.

Em seu pronunciamento oficial, Vérdi agradeceu os vereadores que sempre estive-
ram juntos com a Administração Antônio Silva/Vérdi Lúcio Melo nos últimos sete anos,
em prol da população varginhense. Ele ressaltou que o momento não é para comemora-
ção, pela renúncia inesperada de Antônio Silva e também devido à atualidade que exige
das autoridades medidas drásticas, não muito simpáticas, porém, necessárias para a saú-
de das pessoas.

“Confesso que sempre tive o sonho de assumir a Prefeitura da nossa cidade. Porém,
do fundo do meu coração, jamais nessas condições diante de uma renúncia do prefeito
Antônio Silva. Fomos parceiros em todos os momentos, leais, enfrentamos muitas difi-
culdades juntos, aprendi muito com ele, pois, o considero como um pai que eu não tive
em relação aos seus conselhos e ensinamentos. Tentei fazer com que não renunciasse,
mas, ele já tinha tomado a decisão, inclusive, com apoio da família que é tradicional de
valores e ética, tendo citado que “perdi o poder e fiquei com a responsabilidade”, se
referindo à questão da pressão do comércio local em interromper a quarentena em pre-
venção ao coronavírus”. Ao final do pronunciamento, Vérdi agradeceu Antônio Silva e
enfatizou que tem fé em Deus que Varginha vai superar essas dificuldades. Logo após,
foi executado o Hino de Varginha encerrando a solenidade de posse do chefe do Poder
Executivo.

Entrevista
Em entrevista, na praça Governador Benedito Valadares, o agora Prefeito Vérdi Lú-

cio Melo afirmou: “A partir de agora a luta está comigo, vou atender os interesses da
cidade e dar sequência aos trabalhos para que Varginha volte à normalidade. Temos que
trabalhar de forma gradativa, obviamente temos que ter uma discussão mais estreita
sobre as próximas decisões”.

O Prefeito empossado, questionado sobre ser candidato nas eleições municipais des-
se ano, afirmou que “não está preocupado com isso nesse momento devido às exigênci-
as que a atualidade impõe”. Com sensatez, Vérdi fez um apelo para que, na internet, não
dividam a cidade, se referindo a algumas enquetes sobre as pessoas serem contra ou a
favor da reabertura do comércio. “Somos todos a favor de Varginha – um povo só –
temos que ter estrutura para enfrentar as dificuldades”, ressaltou.

Vérdi Lúcio Melo é empossado
Prefeito de Varginha

Mensagem - Vérdi deixou uma mensagem, dizendo: “Varginha nunca vi-
veu um momento desse, em que o chefe do Poder Executivo renuncia, e
enfrenta uma doença tão grave e ameaçadora, o que tem deixado a popula-
ção apreensiva. Então, nós não vamos nos dispersar. Nós vamos trabalhar a
favor da população 24 horas por dia. Embora o momento seja triste, a mensa-
gem é de otimismo e de resgate da dignidade e da auto-estima das pessoas”.

Vérdi Lúcio Melo (Avante) foi empossado prefeito de Varginha dia 7 de
abril último, em reunião extraordinária na sede do Legislativo Municipal
de Varginha, presidida pela vereadora Zilda Silva - presidente da Câmara,
com a presença de todos os vereadores, um dia após a renúncia do ex-
prefeito Antônio Silva, com quem Vérdi Lúcio Melo administrou o Muni-
cípio pelos últimos 7 anos e três meses.
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Atendendo determinação do prefeito Vérdi Lúcio Melo,
a Divisão de Manutenção de Estradas Vicinais da Secre-
taria Municipal de Agricultura iniciou nesta semana ativi-
dades de manutenção nas estradas rurais da região do Pneu,
sentido Elói Mendes.

O serviço inclui corte de galhos sobre a estrada,
patrolamento e cascalho. A equipe percorrerá todo o tre-
cho sentido grupo Unis e, em seguida, região do Lagamar
até a divisa com Três Pontas.

O secretário de Agricultura, Marcos Foresti, ressalta o
compromisso da Prefeitura em oferecer boas condições
de tráfego aos usuários e produtores rurais de Varginha.

A festinha - um encontrinho tem problema? Tem.
“Estatísticas mostram que relaxar o isolamento social

pode ser desastroso, tanto que o Governo de Minas criará
protocolo de flexibilização de isolamento social”, diz Zema

"Mesmo que seja fazer uma festa com seus amigos; por
exemplo, vai juntar 10 pessoas, 7 pessoas, 15 pessoas.
Cada uma dessas pessoas mora em locais separados da
cidade, tem contato com mais um tanto de pessoas e algu-
ma delas pode estar na fase assintomática da infecção",
diz o professor Unaí Tupinambás, da Faculdade de Medi-
cina da UFMG. Ele integra o comitê de enfrentamento à
COVID-19 da Universidade e da Prefeitura de Belo Hori-
zonte.

Com a efetividade do isolamento, a doença fica ainda
mais invisível. E aí mora um grande perigo. É o paradoxo
da epidemia: em Belo Horizonte, por exemplo, foi possí-
vel até aqui retardar o contágio do coronavírus e não há
estrangulamento na estrutura hospitalar.

Assim, as pessoas não vêem as consequências do des-
controle e acham que está tudo bem flexibilizar. Só que
não.

Veja o vídeo #praentender porque, mesmo com
flexibilização das regras de isolamento, é preciso estar
atento ao distanciamento social.

A presidente da Câmara Municipal de Varginha,
vereadora Zilda Silva, participou, na tarde de 29/04, de
uma reunião onde foi dar boas-vindas à delegada Renata
Fernanda Gonçalves de Rezende, que assumiu a Delega-
cia Regional da Polícia Civil em Varginha.

Também estiveram presentes na reunião a Delegada
Responsável pela Delegacia da Mulher de Varginha, Geny
Azevedo e a advogada Izabel Braga, que é presidente da
Comissão da Mulher Advogada da OAB de Minas Gerais
e membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada.

Durante o encontro foram discutidas as situações vivi-
das pelas mulheres no Município diante da pandemia do
novo coronavírus e algumas medidas que têm sido
adotadas pela Polícia Civil no enfrentamento à violência
doméstica neste momento tão delicado, bem como sobre
parcerias que podem ser realizadas entre Legislativo e
Polícia Civil para melhorar o trabalho na segurança pú-
blica no Município.

“Estou em Varginha há menos de um mês e fico muito
feliz de ser bem recebida pela presidente da Câmara, se
dispondo a ajudar. Temos algumas necessidades que con-
tamos com o apoio do Legislativo para tentar resolver e
estamos esperançosos nesta parceria”, disse a delegada
Renata.

A Presidente da Câmara também ficou satisfeita com o
encontro, se disponibilizando a atuar a favor das deman-
das necessárias. “Ter uma Delegacia Regional da Polícia
Civil no nosso Município é uma situação que nos torna
uma referência muito positiva e temos que atuar de forma
que ela esteja funcionando em sua plenitude e atendendo
à população de forma totalmente satisfatória. Sairemos
com as demandas levantadas e atuaremos para apoiar no
que pudermos”, disse a presidente Zilda Silva.

A delegada Renata já atuou em Alfenas, com destaque
para a chefia na Delegacia da Mulher e também já havia
trabalhado na Corregedoria da Polícia Civil, em Belo
Horizonte, e na Delegacia da cidade de Timóteo.

Desde a terça-feira, 28/04, a Prefeitura de Varginha pas-
sou a emitir documentos relacionados à Construção Civil,
tais como Alvará de Construção e Habite-se, pelo
www.varginha.mg.gov.br/construção civil.

Basta entrar na página principal do site e acessar o link
e imprimir o documento.

A iniciativa do prefeito Vérdi Lúcio Melo busca a
desburocratização dos serviços oferecidos a população.
“Estamos trabalhando para facilitar a vida do cidadão.
Quando Secretário de Planejamento, implementamos a
Consulta Processual online que deu muito certo e agora
estamos ampliando os serviços online”, explica Vérdi.

O Secretário de Planejamento, Ronaldo Lima, traba-
lhou em parceria com o Cartório de Registro de Imóveis
no sentido de agilizar mais esta oferta à população. “Num
momento em que pedimos a população que fique em casa,
que cumpra o isolamento social, nada mais justo do que
fazermos a nossa parte no sentido de evitar que as pessoas
se desloquem até a Prefeitura, integrando nossos serviços
de forma online”, diz o Secretário.

Para conseguir o Alvará de Construção ou o Habite-se,
basta o cidadão consultar o andamento de seu processo;
caso esteja liberado, e de posse do número do processo,
ele então pode expedir seu documento".

Prefeitura de Varginha
passa a emitir Alvará de
Construção e Habite-se

pelo site
www.varginha.mg.gov.br/construcaocivil

Porque evitar festinhas em
tempos de Coronavírus

Presidente da Câmara
de Varginha dá boas

vindas à delegada
Regional da Polícia Civil
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Secretaria de Agricultura
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das estradas rurais
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O prefeito Verdi Lúcio
Melo (Avante) visitou na
quinta-feira, 23/04, as obras
do Centro Municipal de
Educação Infantil - CEMEI,
que está sendo construido
no bairro Nova Varginha,
que vai oferecer vagas para
crianças de 0 a 3 anos de
idade daquela região.

“Fomos até lá vistoriar a
obra, que já está com 95%
de sua capacidade de cons-
trução, faltando agora os

Prefeito Vérdi Lúcio
Melo vistoria obras
de Cemei no bairro

Nova Varginha

acabamentos finais para en-
tão ser entregue àquela co-
munidade. Ficamos muito
satisfeitos com o que vimos,
uma obra que espelha o cui-
dado da Administração para
com nossas crianças, que
certamente serão bem aco-
lhidas por uma equipe de
profissionais capacitados e
aptos a atenderem com res-
peito e carinho nosso públi-
co infantil”, disse Vérdi.

“O CEMEI vai oferecer
cinco salas de aula, uma
sala multimídia, área de
lazer, refeitório, tudo plane-
jado pela equipe da Secre-
taria de Educação, pela Se-
cretaria de Planejamento e
executada pela Secretaria de
Obras”, disse o Prefeito,
que esteve acompanhado da
então Secretária Municipal
de Educação, Rosana Car-
valho.

O Conselho Nacional de Trânsito publicou a Deli-
beração 185/20, que dispõe sobre a ampliação e a
interrupção de prazos de processos e de procedimen-
tos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacio-
nal de Trânsito e às entidades públicas e privadas
prestadoras de serviços relacionados ao trânsito.

Todos os processos (Pautas dos candidatos à CNH)
passarão de 12 para 18 meses de validade.

Todas as habilitações passam a ser válidas para a
fiscalização, mesmo vencidas há mais de 30 dias, seja
CNH ou PPD - vencidas desde 19/03/2020.

Além disso, foram estendidos prazos referentes a re-
cursos, defesas e transferências.

Assim, ficam interrompidos os prazos para: defe-
sa de autuação; recurso de multa; defesa processual;
recursos de suspensão do direito de dirigir e de cas-
sação do documento de habilitação (CNH); fica in-
terrompido, por tempo indeterminado, o prazo para
identificação do condutor infrator, inclusive nos pro-
cessos administrativos em trâmite; para o proprietá-
rio adotar as providências necessárias à efetivação
da expedição do CRV- Certificado de Registro de
Veículo, adquirido desde 19/03/2020

Ampliados os prazos
de CNH e Processos

em andamento



VARGINHA  & Sul de Minas    }  2   MAIO  202044

A partir de então, o vírus começou a se espalhar pelo Brasil,
primeiro pelas rotas aéreas entre as capitais e os principais
centros urbanos, depois pelas rodovias, que interligam as cida-
des brasileiras.

Hoje, levantamento aponta que já existem casos confirma-
dos do coronavírus (covid-19) em todos os municípios com
mais de 500 mil habitantes, que são 48 no total, e em 93,8%
daqueles com população entre 100 e 500 mil pessoas (259 dos
276 existentes).

Os dados são do MonitoraCovid-19, um sistema criado, em
30 de março, por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que integra dados sobre o novo coronavírus no Brasil
e no mundo.

O objetivo é criar um retrato em tempo real da epidemia no
Brasil, por estados e por municípios, possibilitando a compa-
ração de tendências e extração de dados para análises. Ou seja,
pretende analisar a disseminação espacial e temporal da covid-
19.

Metrópoles ainda concentram
O pesquisador Ricardo Dantas, do Instituto de Comunica-

ção e Informação em Saúde (ICICT), da Fiocruz, e do
MonitoraCovid-19, diz que a doença começou nas principais
metrópoles e, a partir desses espaços distantes de outras gran-
des cidades, mas, profundamente integrados por via aérea, co-
meçou a se disseminar pelo País e delas para outras regiões,
por vias rodoviárias.

De acordo com seu colega Christovam Barcelos, coordena-
dor do MonitoraCovid-19, os dados levantados pelo sistema
mostram que, de maneira geral, há uma tendência de
interiorização da pandemia.

"A maior parte dos casos de covid-19 está ainda localizado
nas metrópoles", diz. "Cerca de 73% deles se concentram nas
regiões metropolitanas, onde moram apenas 33% da popula-
ção do Brasil.

As cidades pequenas e remotas (chamadas centros locais
pelo IBGE) possuem no momento somente 4% dos casos."

Mas a tendência a médio prazo é estes valores se equipara-
rem, com a distribuição quase uniforme da incidência da do-
ença. Segundo Dantas, essa interiorização se dará em direção
à região Sul, Sudeste, Estados do Nordeste e ao Centro-Oeste,
especialmente no entorno de Brasília, pelas grandes vias de
circulação.

"Talvez a situação que podemos apontar como mais proble-
mática é a do Sul, por conta da aproximação do inverno, da
redução das temperatura", prevê.

Barcelos diz que os dados do sistema tornam possível com-
parar três tipos de cidades, as localizadas nas regiões metropo-
litanas, as chamadas capitais regionais, e os centros locais. "As
curvas de crescimento do número de casos são paralelas", ex-
plica.

"Elas são separadas por cerca de duas semanas, no entanto.
Isto é, o que acontece em uma cidade grande se reflete com um
atraso de alguns dias nas menores, que possuem uma grande
dependência das primeiras, tanto para realização de serviços,
quanto para o trabalho e lazer."

A restrição de transporte entre estas cidades pode ter retar-
dado a ocorrência de surtos epidêmicos nas pequenas. "No
entanto, a curva de crescimento nessas últimas (chamadas cen-
tros locais) é ligeiramente mais acelerada que nas metrópo-
les", conta Barcelos.

Estados e medidas
"Isto indica que, com o passar do tempo, grande parte dos

casos podem se concentrar nos municípios pequenos e remo-
tos, onde vive cerca de 28% da população. Isto é extremamen-
te preocupante porque são em geral cidades com baixa oferta
de serviços de saúde e que precisam dos grandes centros para
o diagnóstico e tratamento da doença e, em alguns casos, a
internação em hospitais especializados."

Para classificar as cidades quanto ao seu tamanho e área de
influência, os pesquisadores usaram as informações da pes-
quisa Regiões de Influência das Cidades (REGIC), do IBGE,
que as hierarquiza em cinco grupos: metrópoles (principais
centros urbanos do Brasil, com redes urbanas de influência e
grande grau de extensão, algumas em todo o território Nacio-
nal); capital regional (exercem influência no Estado e em Es-
tados próximos); centro sub-regional (influência preponderante
sobre os demais centros próximos); centros de zona (municí-
pios que apresentam importância regional, limitando-se as ime-
diações/redondezas, exercendo funções elementares de gestão);
e os centros locais (o restante dos municípios em que a sua
importância não extrapola seus próprios limites).

Além dos maiores municípios (de 100 a 500 mil, e mais de
500 mil habitantes), o MonitoraCovid-19 também apresenta
dados dos menores.

Segundo nota técnica divulgada por seus pesquisadores no
dia 17 de abril — a mais recente — há casos registrados da
doença em 59,6% das cidades com população entre 50 e 100
mil habitantes, que são 208 do total de 349 existentes no Bra-
sil; em 25,8% das que têm 20 e 50 mil moradores (284 de
1.101); em 11,1% daquelas com população entre 10 e 20 mil
(149 de 1.344); e 4,1% das áreas urbanas com menos de 10 mil
habitantes (100 de 2.452).

Segundo Barcelos, os dados coletados até agora tornam pos-
sível concluir que a curva de crescimento brasileira está um
pouco menos acelerada, ou menos íngreme, que a de outros
países, que estabeleceram políticas e controle tardiamente,
como a Itália e os Estados Unidos.

"Mas, infelizmente, estamos acima de países como o Japão",
revela. "Obviamente, cada Estado do Brasil tem tido um com-
portamento diferente e isso pode custar caro aos locais em que
o problema está sendo menosprezado. O MonitoraCovid-19
permite essas comparações e um monitoramento permanente,
o que vai ser importante para acompanhar as medidas de rela-
xamento do isolamento."

Os pesquisadores também analisaram o crescimento diário
do número de casos da doença, em três semanas distintas, de
29 de março a 4 de abril, e de 5 a 11, e de 12 a 16 de abril,
segundo os Estados brasileiros.

Na nota técnica que divulgaram, eles dizem que se pode
"observar que houve uma tendência à desaceleração do cresci-
mento no número de casos em boa parte dos Estados brasilei-
ros, principalmente nas regiões Sudeste e Sul".

Mas, ainda de acordo com a nota, a pandemia segue com
alto crescimento no número de casos na região Norte,
marcadamente no Estado de Rondônia, e no Nordeste, onde se
destacam os Estados do Piauí e Alagoas.

"Também é preocupante a situação dos Estados do Pará,
Amapá, Maranhão e Pernambuco, que seguem com tendência
de crescimento acelerado no número de casos." A tendência
geral de decréscimo, no entanto, "pode ter relação com as me-
didas de isolamento social, dado que a comparação com ou-
tros países torna evidente o comportamento similar em várias
partes do mundo".

Uma das conclusões da equipe do MonitoraCovid-19 é que
a epidemia do novo coronavírus apresenta comportamentos di-
ferentes de outras recentes. "A velocidade de propagação da
doença é rápida e difusa, embora sejam observados alguns pa-
drões", dizem na nota técnica.

"No mundo, o início da sua disseminação acompanhou gran-
des 'hubs' aeroportuários (designação dada a aeroportos que
são os principais centros de operações de vôos comerciais) e,
num segundo momento, parece estar associado ao tamanho
populacional das cidades. Nesses casos, 'hubs' aeroportuários
secundários já dentro do Brasil e caminhos rodoviários mais
intensos parecem responder pelo processo de propagação. Em
todos os casos, o tamanho populacional e, por consequência, o
nível de centralidade do município parece responder pelo pro-
cesso de propagação do coronavírus, o da Covid-19."

* Evanildo da Silveira/BBC News Brasil/29/04/2020

Não se sabe a data exata em que o novo coronavírus
desembarcou no Brasil, mas, o primeiro caso da

Covid-19, a doença causada por ele, foi registrado em
São Paulo no dia 26 de fevereiro

Com a rápida disseminação do novo coronavírus e, as pes-
soas têm cada vez mais se perguntado como se proteger.

O coronavírus é um vírus encapsulado, bastante sensível ao
contato com detergentes, como o sabão.

Infectologistas referenciam às principais recomendações do
Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Uni-
dos (CDC), o Serviço de Saúde Britânico (NHS) e do Ministé-
rio da Saúde brasileiro nesse sentido.

A principal — simples, porém bastante eficiente — é lavar
as mãos com sabão após usar o banheiro, ou álcool (Gel 70º),
sempre que chegar em casa ou antes de manipular alimentos.

O ideal é esfregar as mãos por algo entre 15 e 20 segundos
para garantir que os vírus e bactérias serão eliminados — de
acordo com Fernando Spilki, presidente da Sociedade Brasi-
leira de virologia, o tempo para se cantar dois "Parabéns a você".

Essa é uma orientação básica para evitar uma série de doen-
ças e é eficiente especificamente contra o coronavírus porque
ele é um vírus envelopado.

Isso significa que, além da estrutura que recobre o genoma
do vírus, o chamado capsídeo, ele tem um envelope, uma
bicamada lipídica onde ficam as proteínas que vão fazer a

Coronavírus: com chegada da
doença ao Brasil o que realmente

funciona para se proteger?

O coronavírus pode causar doença pulmonar grave

interação com as membranas das nossas células para nos
infectar.

O envelope pode dar a ideia que esse vírus é mais forte, mas
é justamente o contrário.

"A camada do envelope, por conter gordura, é muito sensí-
vel a solventes, sabão, à dessecação (extrema secura), à falta
de umidade no ambiente", afirma Fernando Spilki, presidente
da Sociedade Brasileira de Virologia.

Manter o ambiente limpo
Manter o ambiente limpo pode surtir mais efeito, dependen-

do da situação, do que usar máscara, diz infectologista.
Se estiver em um ambiente público, por exemplo, ou com

grande aglomeração, não toque a boca, o nariz ou olhos sem
antes ter lavado as mãos ou pelo menos limpá-las com álcool.
O vírus é transmitido por via aérea, mas também pelo contato.

Ainda não se sabe quanto tempo o coronavírus sobrevive
fora do corpo, mas, o vírus da influenza, por exemplo, pode
resistir por até 24 horas em superfícies mais porosas, como a
madeira, explica a médica Rosana Richtmann, do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas.

É por isso que também é importante manter o ambiente lim-
po, ela diz — higienizar com soluções desinfetantes as super-
fícies da casa, móveis e o telefone celular, por exemplo.

Para limpar o celular, pode-se usar uma solução com mais
ou menos metade de água e metade de álcool, além de usar um
pano limpo.

Medidas como essas valem mais até do que usar máscara,
dependendo da situação. A infectologista Rosana Richtmann
ressalta que os brasileiros, ao contrário dos asiáticos, não têm
uma cultura de usar máscaras de proteção — muitas vezes,
nem sabem colocá-las adequadamente. "É capaz de se trans-
formar em uma falsa sensação de segurança", diz ela.

Máscaras do tipo cirúrgico ajudam a proteger de respingos
de espirros e tosses, mas, não evitam completamente a conta-
minação. Isso porque seria preciso trocar a máscara com uma
certa frequência — quando ela ficar úmida, por exemplo —
encaixá-la bem nas orelhas, entre outros cuidados.

No caso do coronavírus, as máscaras mais tradicionais não
funcionam, afirma o médico Fernando Spilki, porque seu ta-
manho permite que ele atravesse o material. Por isso, em am-
bientes hospitalares os profissionais de saúde têm usado más-
caras com filtro de ar ou feitas de materiais com poros meno-
res que a partícula viral.

Proliferação rápida - letalidade menor
Outra recomendação é, se possível, evitar aglomerações e

manter distância de pessoas com sintomas de gripe. A respon-
sabilidade é maior ainda para quem está gripado: ao espirar ou
tossir, cubra a boca e o nariz e jogue o lenço fora logo em
seguida. Como esse é um vírus novo, as pessoas não têm imu-
nidade contra ele, o que faz com que o contágio seja mais rápi-
do. O número de novos casos tem crescido rapidamente, acre-
ditam os cientistas, também porque o coronavírus pode ser
transmitido antes mesmo de os sintomas aparecerem, durante
o período de incubação.

Apesar de ter uma capacidade de proliferação maior que a
de outros vírus da mesma família, como os que provocaram os
surtos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars, na sigla
em inglês) em 2002 ou da Síndrome Respiratória do Oriente
Médio (Mers) em 2012, a letalidade desse coronavírus parece
ser menor, segundo os dados disponíveis até agora.

De acordo com as informações mais recentes divulgadas pela
Organização Mundial de Saúde, cerca de 2% dos infectados
morreram. O índice de letalidade da Sars era de 9,5%, e da
Mers, 35%.

Parte das pessoas que morreram de coronavírus até agora
tinha algum tipo de doença prévia — diabetes, doenças cardí-
acas ou pulmonares. Muitos eram mais velhos.

A médica Rosana Richtmann lembra que o fato de pessoas
de mais idade ou com alguma outra doença prévia apresenta-
rem quadros mais graves é relativamente comum entre os cha-
mados vírus respiratórios.

Ainda não se sabe bem, no entanto, como é o ciclo do
coronavírus no corpo e como nosso sistema imunológico res-
ponde a ele. Por isso, também é importante manter o sistema
imunológico fortalecido.

Como o corpo reage a 'invasores'
No caso de outros vírus, a resposta do organismo se dá prin-

cipalmente em duas frentes: a da imunidade celular e a da
imunidade humoral.

A imunidade celular se manifesta, por exemplo, através
dos linfócitos, um tipo de leucócito produzido pela nossa me-
dula e que tem, entre outras funções, a de reconhecer as célu-
las infectadas e destrui-las.

Nesse processo, não só o vírus é destruido, mas, também a
célula que ele infecta. No processo, parte dos leucócitos tam-
bém acaba morrendo. Os leucócitos são os glóbulos brancos, é
o "exército" que tenta expulsar os patógenos — vírus, bactéri-
as e fungos — do nosso corpo.

Eles aparecem, por exemplo, no hemograma: se a concen-
tração no sangue estiver muito maior que os valores de refe-
rência, pode ser um indício de infecção. Se estão muito bai-
xos, podem ser indicativo de que nosso sistema imunológico
está enfraquecido.

Já imunidade humoral se manifesta através dos nossos
anticorpos, as imunoglobulinas, que atuam de forma parecida
e podem, por exemplo, impedir que os patógenos entrem nas
células.

Pra manter a imunidade, não há muito segredo: dormir a
quantidade de horas certas para a sua idade, alimentar-se bem,
manter-se hidratado, fazer exercícios físicos regularmente e
tentar reduzir o estresse.

Texto publicado originalmente em 31/01/2020 e atualizado após a con-
firmação do primeiro teste positivo para coronavírus no Brasil, em 26/02/
2020 - BBC Brasil.
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A empresa Tri-Service Engenhart`s e Terceirizados, res-
ponsável pela construção do Centro de Iniciação ao Es-
porte – CIE no bairro Santa Maria, na Avenida Zoroastro
Franco de Carvalho, já concluiu a colocação da cobertura
e agora está realizando o acabamento das instalações in-
ternas para subir com as paredes laterais.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo esteve no local conver-
sando com o pessoal da equipe e vistoriando a obra. “De-
pois de tantos entraves, finalmente estamos vendo o CIE
sair do papel e tomar forma. Um projeto ousado que trará
benefícios para toda a região”, disse Vérdi.

O valor do contrato é de R$ 2.617.498,48 custeado pe-
los cofres públicos. O prazo para a conclusão é de 180
dias a partir da data da ordem de serviço, que foi em 28/11
de 2019. Na primeira etapa foram investidos R$
915.564,68 .

O CIE de Varginha é o modelo I para terrenos de 2.500
m² e área construida de 1.600 metros quadrados. O giná-
sio poliesportivo terá arquibancada com 177 lugares. E
ainda, área de apoio (administração, sala de professores/
técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósi-
to, academia, sanitário público).

Depois de pronto, o espaço vai abrigar as modalidades
olímpicas de atletismo, basquete, boxe, handebol, judô,
lutas, tênis de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica
rítmica, badminton e levantamento de peso. E seis
paraolímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô,
halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball e
uma não-olímpica (futsal).

Estudantes da rede pública Estadual de Ensino começaramEstudantes da rede pública Estadual de Ensino começaram
a receber o Bolsa Merenda, no valor de R$ 50 para compra de
alimentos, a partir da segunda-feira (27/04). Para viabilizar a
entrega do benefício, o Governo de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), conta
com a parceria da instituição PagSeguro PagBank.

O benefício, exclusivo para alunos da rede Estadual de En-
sino inscritos no CadÚnico, tem objetivo de reduzir os impac-

p

tos da suspensão das aulas em função da pandemia do novo
coronavírus e garantir a segurança alimentar de aproximada-
mente 380 mil crianças e adolescentes. Os estudantes que se-
rão beneficiados atendem ao critério de extrema pobreza, de
famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa.

Serão contemplados todos alunos da família. Se uma famí-
lia tiver três estudantes matriculados na rede estadual de Edu-
cação, terá o direito de receber um benefício no valor de
R$150,00 (R$ 50 x 3 alunos). Participantes do programa de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) também poderão receber
o benefício.

O Bolsa Merenda terá duração inicial de quatro meses - de
abril a julho - e poderá ser estendido de acordo com o calendá-
rio das aulas. Do valor total de R$ 50 do tíquete, R$ 30 serão
custeados pelo Governo de Minas, e os outros R$ 20 são fruto
de uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG), que destinou R$ 30 milhões para os quatro meses de
programa. Além disso, o PagBank irá depositar R$ 20 extras a
todos os beneficiários do Bolsa Merenda no primeiro mês.

A autorização para que o Estado pudesse fazer o repasse
dos recursos em dinheiro aos alunos deve-se à Lei 23.631/2020,
de autoria da Assembleia Legislativa, que dispõe sobre medi-
das emergenciais de proteção social para o público vulnerável
no contexto de enfrentamento ao novo coronavírus.

Pagamento - Para verificar se tem direito ao benefício, o
responsável pela família cadastrada no CadÚnico deverá con-

g

sultar o site http://social.mg.gov.br/bolsa-merenda e digitar
o CPF. Caso a consulta aponte positivamente para o benefício,
a pessoa deverá baixar o aplicativo PagBank PagSeguro - dis-
ponível no Google Play e App Store - ou acessar o site https:/
/cadastro.pagseguro.uol.com.br/ ou fazer o cadastro de uma
conta digital e terminar o cadastro no app. Com a confirmação
do cadastro e envio do documento, o beneficiário receberá a
informação do pagamento no segundo dia útil após o cadastro,
no primeiro mês. Nos demais meses o benefício será pago todo
dia 18.

Os beneficiários podem usar o dinheiro de duas formas: uti-
lizando apenas o aplicativo no seu smartphone, para pagar
boletos, fazer transferências ou realizar compras usando QR
Code. Esta modalidade pode ser utilizada em qualquer estabe-
lecimento que tiver uma máquina PagSeguro (Moderninha Pro,
Moderninha X, Moderninha Plus e Moderninha Smart).

A outra opção é com o cartão, que será entregue na casa dos
beneficiários em até 20 dias úteis após a criação da conta. Com
o cartão, as compras podem ser feitas em qualquer estabeleci-
mento que aceite a bandeira Visa, e o dinheiro pode ser sacado
em bancos da Rede 24 horas.

Se a solicitação do benefício for feita no segundo, terceiro
ou quarto mês, o responsável pelo cadastro terá o direito de
requerer os valores não recebidos dos meses anteriores. No
caso de não ocorrer movimentação na conta em até 30 dias
após a disponibilidade do auxílio, o dinheiro será recolhido e
devolvido ao Estado.

Benefícios e extras - A conta digital do PagBank é o meio
para as famílias receberem o Bolsa Merenda. Por isso, não
serão cobradas taxas de manutenção nem mensalidade. O
beneficiário poderá fazer todas as transações pelo celular: pa-
gamento de contas, TEDs ilimitadas grátis e recarga de celu-
lar. Todos os beneficiários irão receber um cartão de débito
grátis. Outro benefício é o CashBack (dinheiro de volta). Quem
fizer pagamentos por QR Code através do app do PagBank
receberá 10% do valor pago de volta, que poderá ser gasto em
qualquer local que aceite esta opção de pagamento.

Saiba mais sobre a conta PagBank: pagseguro.com.br/cam-
panha/bolsa-merenda-mg/

Como tirar dúvidas - Para tirar dúvidas ou resolver dificul-
dades no cadastro, o público pode acessar o link http://
social.mg.gov.br/bolsa-merenda. Também para dúvidas em re-
lação ao Pag Seguro estão disponíveis os telefones: 0800-728-
2174, para o público do interior e demais regiões, a partir de
telefone fixo; 0+OPERADORA +11 4003-1775 (exemplo. 015
11 4003-1775), para o público do interior e demais regiões, a
partir de celular.

Na quarta-feira, 22/04, a Vigilância Ambiental da Pre-
feitura de Varginha teve que usar do poder de Polícia para
entrar em um imóvel abandonado, localizado na Rua Dr.
Arnaldo, na Vila Pinto, um antigo lava-jato ao lado da
Casa da Gestante.

Um chaveiro, conjuntamente com a Guarda Municipal,
foram chamados para dar apoio. No local foram retirados
aproximadamente 10 pneus, sendo que em três deles con-
tinham focos do Aedes; em uma caixa d’água subterrânea
foram encontradas larvas e mosquito adulto; e no lixo es-
palhado foram encontrados mais dois focos, além de um
poço sem tampa.

Este trabalho faz parte do combate a Dengue no Muni-
cípio, que não pode parar e segue juntamente com as ações

Vigilância Ambiental
usa de poder de Polícia

para entrar em um imóvel
abandonado

Centro de Iniciação
ao Esporte

recebe cobertura e entra
na fase de acabamento

Governo de Minas
inicia pagamento do

Bolsa Merenda

Benefício de R$ 50 concedido a estudantes da rede
estadual começou a ser pago na segunda-feira (27/4)

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

de enfrentamento ao coro-
navírus.

A Prefeitura pede a todos
que aproveitem a quarente-
na, durante o enfrentamento
ao coronavírus, e reforcem
as limpezas em suas casas
e imóveis, se lembrando do
combate à dengue que deve
ser incessante.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante) esteve no lo-
cal conversando com o pessoal da equipe e vistoriando
a obra. “Depois de tantos entraves, finalmente estamos
vendo o CIE sair do papel e tomar forma. Um projeto
ousado que trará benefícios para toda a região”.
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Elaine Biancasteli assume
a Secretaria Municipal de
Educação a partir de segunda-
feira, 4/05. Ela substitui a en-
tão secretária Rosana Carva-
lho, que decidiu deixar o car-
go que ocupou desde de 2013,
após o anúncio e sua aposen-
tadoria.

“Estamos deixando tudo
organizado. Na quarentena
trabalhei todos os dias para
montar uma plataforma de tra-
balho remoto. O Cemei Nova
Varginha já está pronto, fal-
tando apenas alguns pequenos
detalhes. O mobiliário e com-
putadores estão todos compra-
dos e já a partir de segunda-
feira, 4, começa a pré-inscri-
ção para famílias que quise-
rem matricular seus filhos na
nova creche”.

Natural de Varginha, Elaine
é servidora de carreira há 15
anos, quando foi aprovada no
concurso público para o car-
go de professora em 2005 e

Elaine Biancasteli
é a nova

Secretária de Educação

2009. Pós-graduada e gradua-
da em Pedagogia e História,
atuou como professora regente
no Ensino Fundamental e Edu-
cação de Jovens e Adultos. Foi
vice-diretora e diretora na E.M.
Doutor Jacy de Figueiredo
(Caic 1) por 9 anos e coorde-
nadora Geral do Departamen-
to de Ensino da Secretaria
Municipal de Educação.

Ronaldo Gomes de Lima Júnior, servidor de carreira desde
o ano de 1998, assume o cargo de Secretário Municipal em
Exercício da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de
Varginha. Ele substitui o ex-secretário José Manoel Magalhães
Ferreira, que pediu exoneração do cargo para concorrer a vaga
de vereador nas eleições Municipais.

Ronaldo ingressou no serviço público trabalhando na Se-
cretaria da Fazenda, onde trabalhou no setor de fiscalização e
coordenou o setor de posturas por 5 anos.

De lá foi transferido para a Secretaria de Planejamento, onde
trabalhou na implantação do Geoprocessamento, por ele sen-
do o coordenador até receber o contive do prefeito Vérdi Lú-
cio Melo para ocupar o cargo de Secretário Municipal em Exer-
cício do Planejamento.

Ronaldo
Gomes de

Lima Júnior
é o novo

Secretário
de Planejamento em

Exercício

Neide de Abreu Morais assumiu o lugar do ex-secretário
Barry Charles Júnior, que deixou a Secretaria para concorrer a
uma vaga no Legislativo.

Natural de Nepomuceno(MG), graduada em Ciências
Contábeis e Administração de Empresas pela Faceca, Neide
iniciou sua vida profissional em Varginha em 1971, na Minas
Caixa (Caixa Econômica de Minas Gerais), onde trabalhou até
o fechamento do banco em  1991.  Na Minas Caixa desempe-
nhou as funções de chefe do setor de contabilidade, subgerente
e gerente.  Foram suas  atribuições na Minas Caixa também a
administração de material e a administração de pessoal .

Após o fechamento do banco, Neide Morais foi absorvida
na Secretaria Estadual de Planejamento (Seplag) onde  traba-
lhou com sistema de contagem de tempo e exerceu as funções
de assessora  da Diretoria Regional.

Aposentou-se no Estado no ano de 2002, mas não parou de
trabalhar. Tornou-se responsável pela Positiva - promotora de
vendas, onde ficou até o final de 2016.

Em janeiro de 2017, a convite do então prefeito Antônio
Silva, foi admitida  na Secretaria Municipal de Turismo e Co-
mércio, no cargo de confiança Supervisora de Serviços.

Neide é casada com José Morais, com quem tem dois filhos,
Flávia, que é Pediatra especializada em gastro Infantil  e traba-
lha em Varginha, e Allysson , assistente Social do Instituto Fe-
deral Tecnológico, em Belo Horizonte. Tem dois netinhos,
Lucas e Rafaela.

Sua frase predileta : “O que quereis que os outros vos fa-
çam, fazei vós também a eles”.

Neide Morais
é a nova Secretária

Municipal de Turismo

Natural de Elói Mendes, Vérdi Lúcio Melo, ainda criança,
mudou-se para Varginha onde trabalhou como garçom, foi funci-
onário da extinta Telemig, comerciante e micro industrial. Pai de
Elbert Lúcio Melo, Lidiane Aparecida Melo e Victória Santos
Melo, em 1977 formou-se Técnico em Contabilidade pelo Colé-
gio Batista de Varginha, época em que constituiu sua empresa de
prestação de serviços contábeis. Já em 1986 formou-se Bacharel
em Ciências Contábeis  pela FACECA e, logo em seguida, foi
eleito delegado do Conselho Regional de Contabilidade, cargo

O infectologista Luiz Carlos Coelho assumiu a Secretaria
Municipal de Saúde na quinta-feira, 16/03, a convite do pre-
feito Vérdi Lúcio Melo. Ele assume o lugar do Secretário Má-
rio Carvalho Terra, que pediu exoneração do cargo por moti-
vos de saúde, em virtude de fazer parte do grupo de risco do
Covid-19, o que o impede de estar a frente do enfrentamento
do Coronavírus.

Natural de São João Del Rey, Luiz Carlos veio para Varginha
em 2005, portanto há 15 anos, quando foi aprovado no concur-
so público para o cargo de médico Infectologista da Policlíni-
ca Central.

A convite do prefeito Vérdi Lúcio Melo, o servidor de car-
reira, William Gregório Grande, foi designado Secretário em
Exercício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos da Prefeitura de Varginha. Ele substitui o secretário Luiz
Roberto Pinto (Café), que se afastou para cumprir um período
de férias.

Servidor concursado, ele ingressou na Prefeitura em novem-
bro de 2008. A convite da Administração municipal esteve como
chefe do Serviço de Pavimentação e Drenagem desde o ano de
2013. Em 2012 ocupou o cargo de chefe de Terraplanagem.

O técnico desportivo André do Vôlei é o novo Secretário
Municipal de Esporte e Lazer de Varginha. Ele foi nomeado
pelo Prefeito Vérdi Lúcio Melo para estar a frente da Semel,
que oferece atividades esportivas para todas as idades.

O novo Secretário aceitou o desafio de contribuir com o
desenvolvimento social através do esporte para assim manter
a cidade à frente das competições, trazendo resultados positi-
vos para Varginha.

Profissional de Educação Física com especialização no des-
porto Voleibol, é formado em Educação Física com Licencia-
tura Plena na Universidade FACEPAL -PR. Já foi técnico de
Vôlei em Varginha, Itajai (Santa Catarina), Barcelona do
Guayaquil (Equador) e Auxiliar Técnico da Seleção Mineira
de Voleibol entre 2018 e 2019 e Auxiliar Técnico da Seleção
Brasileira de Voleibol em 2019.

Dr. Luiz
Carlos
Coelho
é o novo
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é o
Secretário
de Obras

em
Exercício
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Vôlei

é o novo
Secretário
Municipal

Secretário de Saúde

de Esporte e Lazer

VÉRDI
LÚCIO
MELO

que ocupou em caráter voluntário por 6 anos. Em 1992 formou-
se Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha.

Vérdi possui empresa de contabilidade desde 1986 e de advo-
cacia desde 1993. Conhecido pela seriedade e honestidade com
que conduz seus trabalhos, ingressou na política pelo PSC – Par-
tido Social Cristão, sendo eleito vereador em 1996 com a quarta
maior votação,  1005 votos. Em 2000 transferiu-se para o PSDB,
partido pelo qual, na época, candidatou-se a prefeito de Varginha,
obtendo cerca de 8.000 votos, 15% dos votos válidos do Municí-
pio.

Em seu primeiro mandato como vereador foi atuante e
combativo, exercendo o papel de agente fiscalizador da boa apli-
cação do dinheiro público e apresentando importantes projetos,
tendo como principais ações o trabalho pela criação do Procon;
construção do trevo do Bretas; Associação de Segurança Públi-
ca; municipalização da administração do Hospital Regional; de-
nominação da Concha Acústica Mariângela Calil; Projeto de Lei
que instituiu eleição para diretores das Escolas Públicas Munici-
pais.

Ainda em seu 1º mandato Vérdi propôs a realização do Semi-
nário sobre Segurança Pública; apoiado pelo saudoso Juiz de di-
reito Rui Vítor do Prado, iniciou os trabalhos pela criação da
Vara Federal em Varginha.

Eleito com 1800 votos pelo PSDB em outubro de 2004, para
novamente exercer o mandato de vereador na Câmara Munici-
pal de Varginha no período de 2005/2008, Vérdi vem trabalhan-
do por uma Varginha mais justa e fraterna.

Como integrante da Comissão de Justiça Legislação Finanças
Orçamento e Redação Final no biênio 2005/2006, Vérdi Lúcio
Melo sempre agiu com responsabilidade, elaborando e partici-
pando de diligências, com o objetivo de avaliar a  viabilidade
dos projetos antes de emitir pareceres.

Em janeiro de 2007 foi eleito, novamente pela unanimidade
dos votos de seus colegas vereadores, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Varginha.

Reeleito em outubro de 2008 com 2.500 votos,  a maior vota-
ção entre os Vereadores eleitos para 2009/2012, Vérdi atribuiu
este resultado a seriedade com que conduziu seus trabalhos na
Câmara, ao respeito com a população e a sua administração como
Presidente da Casa, priorizando sempre a democratização dos
trabalhos do Legislativo, o contato com a comunidade, abrindo
as portas da Câmara para os munícipes, levando as reuniões aos
lugares mais distantes através das transmissões via Rádio, TV e
Internet.

Como Presidente da Câmara
Em seu primeiro mandato Vérdi Lúcio Melo foi eleito em 1999,

por unanimidade, Presidente da Câmara Municipal de Varginha.
Na oportunidade foi revisionada a Lei Orgânica do Município e
o Regimento Interno da Câmara, criado o Departamento de Com-
pras, restaurado e encadernado os arquivos do Legislativo.

Novamente eleito pela unanimidade de seus colegas Vereado-
res para Presidir a Câmara no biênio 2007/2008, já em seu se-
gundo mandato, Vérdi Lúcio Melo priorizou Projetos que apro-
ximassem a comunidade dos Vereadores. Além de dar transpa-
rência aos atos do Legislativo, Vérdi priorizou a correta aplica-
ção dos Recursos Públicos, gastando menos com a máquina ad-
ministrativa e investindo mais em projetos populares.

Foi sua a iniciativa da criação da  “Cartilha do Cidadão”,
especialmente desenvolvida para conscientizar a população so-
bre as atividades inerentes ao Poder Legislativo, esclarecer dú-
vidas comuns e convidar a comunidade a conhecer melhor a
Câmara.

Outro Projeto de destaque de sua administração foi a “Internet
Popular”, que hoje disponibiliza gratuitamente  ao público o
acesso a computadores instalados para a realização de pesquisas
e trabalhos escolares. Destaca-se que desde sua inauguração, em
outubro de 2007, mais de 2.000 pessoas utilizaram os computa-
dores da Câmara.

Através da instalação do Serviço de 0800-2854757 e da Urna
da Cidadania, Vérdi deu voz ativa à população.

Vérdi ainda foi responsável pela implantação das transmis-
sões ao vivo das reuniões dos Vereadores pelas emissoras de rá-
dios e pela continuidade das transmissões pela Televisão e
Internet.

Para dinamizar os trabalhos do Legislativo, ampliou as insta-
lações do setor administrativo e para garantir o perfeito atendi-
mento ao público, proporcionou cursos de especialização para
os funcionários da Casa.

Também em 2007 foi concluída a revisão da Lei Orgânica do
Município, que foi impressa para distribuição nas repartições pú-
blicas, escolas e empresas.

Cumprindo um compromisso assumido junto ao Codeva -
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Vérdi  concluiu seu segundo mandato como Presidente da Câ-
mara Municipal de Varginha, em dezembro de 2008, inauguran-
do o elevador que dá acesso aos gabinetes dos Vereadores e ao
Plenário Dr. Jacy de Figueiredo, possibilitando que todos tenham
o direito de acompanhar os trabalhos do Legislativo.

Vice-Prefeito
Vérdi Melo foi eleito vice-prefeito em 2012 pelo PSDB, na

com chapa de Antônio Silva. Juntos à cidade até 2016, foram
reeleitos para mais quatro anos. Além de vice-prefeito, Vérdi foi
Secretário de Governo, Secretário de Planejamento, Secretário
de Saúde e diretor Superintendente da Fundação Cultural de
Varginha.

Agora, em 7 de abril, com a renúncia do prefeito Antônio Sil-
va, Vérdi Lúcio Melo (Avante) assume a Prefeitura de Varginha.
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Um adulto executivo, estressado, foi ao psiquiatra, que logo diagnosti-
cou: - O senhor precisa se afastar, por duas semanas, da sua atividade
profissional. Vá para o interior, isole-se do dia-a-dia e busque atividades
que relaxem. O executivo procurou seguir as instruções... Munido de vá-
rios livros, CDs e laptop, mas sem o celular, partiu para a fazenda de um
amigo (...)

* * * * *
(...) Nos dois primeiros dias, ele já havia lido 3 livros e ouvido quase
todos os CDs. Continuava inquieto. Pensou em alguma atividade física,
como antídoto para a ansiedade, que ainda o dominava. Chamou o admi-
nistrador da fazenda e pediu para fazer algo (...)

* * * * *
(...) O administrador ficou pensativo e viu uma montanha de esterco, que
havia acabado de chegar. Disse ao novo executivo: - O senhor pode ir
espalhando aquele esterco em toda aquela área, que será preparado para o
cultivo. O administrador pensou: “Ele deverá gastar uma semana nessa
tarefa”. Ledo engano. No dia seguinte, já estava pronto (...)

* * * * *
(...) O administrador então lhe deu a seguinte tarefa: abater 500 galinhas,
cortando suas cabeças com uma faca. Foi fácil: em menos de 3 horas já
estavam todas prontas para serem depenadas (...)

* * * * *
(...) Pediu logo uma nova tarefa. - Estamos iniciando a colheita de laranja.
Vá ao laranjal, levando 3 cestos, para distribui-las por tamanho: peque-
nas, médias e grandes. No fim daquele primeiro dia, o executivo não
retornou. Preocupado, o administrador se dirigiu ao laranjal (...)

* * * * *
(...) Viu os cestos totalmente vazios, e o executivo falando sozinho com
uma laranja na mão: - Esta é grande. Não, é média. Ou será pequena? Esta
é pequena. Não, é grande. Ou será média? Esta é média. Não, é pequena.
Ou será grande? (...)

* * * * *
(...) Moral da História: Espalhar m____ e cortar cabeças é fácil. Difí-
cil é tomar decisões...

* * * * *
Um sujeito estava caindo em um barranco e se agarrou às raizes de uma
árvore. Em cima do barranco havia um urso imenso, querendo devorá-lo.
Rosnava, mostrava os dentes, babava de ansiedade pelo prato que tinha à
sua frente. Embaixo, prontas para engoli-lo, quando caísse, estavam nada
mais, nada menos do que 6 onças, tremendamente famintas (...)

* * * * *
(...) Ele erguia a cabeça, olhava para cima, e via o urso rosnando. Abaixa-
va depressa e ouvia os urros das onças, próximas a seus pés. As onças
embaixo, o urso em cima. Em determinado momento, ele olhou para o
lado esquerdo e viu um morango vermelho, lindo, com aquelas escamas
douradas refletindo ao sol. Num esforço supremo, apoiou seu corpo, sus-
tentado apenas pela mão direita e, com a esquerda, pegou o morango.
Quando pode olhá-lo melhor, ficou inebriado com sua beleza. Então, le-
vou o morango à boca e se deliciou com o sabor doce e suculento. Foi um
prazer supremo comer aquele morango tão gostoso (...)

* * * * *
(...) Talvez você me pergunte: - Mas, e o ursos? - Dane-se o urso e coma
os morangos! - E as onças? - Azar das onças; coma os morangos! (...)

* * * * *
(...) Às vezes, você está em casa, no final de semana, com sua família e
amigos, comendo um churrasco. Percebendo seu mau humor, sua esposa
lhe diz: - Meu bem, relaxe e aproveite o domingo.
E você, chateado, responde: - Como posso curtir o domingo, se amanhã
vai ter um monte de ursos, querendo me pegar na empresa?
Relaxe e viva um dia por vez. Coma o morango (...)

* * * * *
(...) Problemas acontecem na vida de todos nós, até o último suspiro. Sem-
pre existirão ursos querendo comer nossas cabeças, e onças arrancar nos-
sos pés. Isso faz parte da vida, por isso é importante saber comer os mo-
rangos, sempre. A gente não pode deixar de comê-los, só porque existem
ursos e onças (...)

* * * * *
(...) Você pode argumentar: - Mas eu tenho muitos problemas para resol-
ver. Problemas não impedem ninguém de ser feliz. O fato de seu chefe ser
um chato, não é motivo para deixar de gostar de seu trabalho. O fato de
sua mulher estar com TPM não os impede de tomar sorvete juntos. O fato
de seu filho ir mal na escola, não é razão para não dar um passeio pelo
campo (...)

* * * * *
(...) Coma o morango; não deixe que ele escape. Poderá não haver outra
oportunidade para experimentar algo tão saboroso. Saboreie os bons mo-
mentos. Sempre existirão ursos, onças e morangos. Eles fazem parte da
vida. Mas, o importante é saber curtir o morango, porque o urso e a onça
não dão para aproveitar. Coma o morango, quando ele aparecer. Não dei-
xe para depois. O melhor momento para ser feliz é agora. O futuro é uma
ilusão que sempre será diferente do que imaginamos (...)

* * * * *
(...) As pessoas veem o sucesso feito miragem, como aquela história da
cenoura pendurada na frente do burro, que nunca a alcança, ou da raposa
e as uvas. Visualizam metas e, quando as realizam, descobrem que não
trouxeram felicidade. Então, continuam avançando e inventam outras me-
tas, que também não as tornam felizes. Vivem esperando o dia em que
alcançarão algo, esquecendo que a felicidade é construida todos os dias,
que não é algo que vamos conquistar fora de nós (...)

* * * * *
(...) Ela vive dentro da gente, dos nossos corações. É a oportunidade que
criarmos para sermos o artista de nossa autocriação. Talvez, ao me ouvir
falar em felicidade, você se pergunte se eu não tenho problemas, se tudo
dá sempre certo para mim, se nunca passei por uma grande dificuldade
que me deixou marcas, como ocorre com a maioria das pessoas. É claro
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que sim. Infindáveis. Sou como todo mundo. Tenho angústias, fico
estressado, as pessoas às vezes me traem, mas, eu procuro comer os mo-
rangos da vida.

* * * * *
Conselho chinês: Há apenas duas coisas com que você deve se preocu-
par: se está bem ou se está doente. Se está bem, não há nada com que se
preocupar. Se está doente, há duas coisas com que se preocupar: se vai se
curar ou morrer. Se vai se curar, não há nada com que se preocupar. Se vai
morrer, há duas coisas com que se preocupar: se vai para o céu ou para o
inferno. Se vai para o céu, não há nada com que se preocupar. Agora, se
vai para o inferno, estará tão ocupado em cumprimentar velhos amigos,
que nem terá tempo de se preocupar. Então, para que se preocupar?
Boa semana, e não se esqueçam dos morangos!

TROVA
Amor, senhor da utopia. Tempo, senhor da razão.
Mas, nessa eterna porfia, sempre vence o coração.

Frases de efeito
* No Havaí todas as sandálias são havaianas.
* A primeira Missa do Brasil foi o maior programa de índio.
* Mulher grávida reclama de barriga cheia.
* Lixo - coisas que jogamos fora. Coisas - lixo que guardamos.
* As fitas são virgens porque o gravador é estéreo.
* Herói é o covarde que não teve tempo de fugir.
* Pinte os cabelos de preto para encontro amoroso, e de branco para encon-
tro de negócio.
* Relógio que atrasa não adianta.
* Nunca se deve bater num homem caído, a não ser que você tenha certeza
que ele não vai se levantar.
* Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro.
* Se você acredita em reencarnação, me dê R$ 5.000,00 e lhe pago na pró-
xima.
* Um chato nunca perde o seu tempo; perde o dos outros.
* Uma celebridade é alguém que trabalha duro muito tempo para se tornar
conhecida, e depois passa a usar óculos escuros para não ser reconhecida.
* Você está velho quando achar que todo mundo está morrendo cedo.
* Não há pior inimigo do que um falso amigo.
* Canela: dispositivo para achar móveis no escuro.
* Amigo é alguém que tem os mesmos inimigos que você.
* A fé move montanhas. Os ecologistas são contra.
* Ser canhoto é muito fácil; o difícil é ser direito.
* Evite uma vida sedentária. Beba água.
* Quando não restar mais nenhuma opção, leia o manual.
* Quando era menor pensava que dinheiro era a coisa mais importante do
mundo. Hoje tenho certeza.
* Você sabe que está ficando velho quando as velas custam mais caro que o
bolo.
* A primeira amnésia a gente nunca esquece.
* A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com a
mesma coisa boa como se fosse a primeira vez.
* Não existem ateus numa pane de avião.
* No avião o medo é passageiro.
Bom humor é tudo...
Sete horas da manhã, o marido entra em casa. A mulher espera de pé, perto
da porta. - Chegando a esta hora, Superman?
- Desculpe, eu estava com clientes.
- E vocês discutiram a noite toda até às sete da manhã, Superman?
- Tá certo. Nós fomos a um bar, até às três horas, para bebericar.
- Até as três, Superman? E o que aconteceu que você só chegou agora, às
sete, Superman?
- Eu... bem, é que depois nós fomos a um bar de streep-tease, mas, eu só
fiquei olhando. Eu não percebi o tempo passar.
- Tá bem, Superman. Você só olhou. No que mais você quer que eu acredi-
te, Superman?
- Nada... eu... espera aí, querida... por que é que você está me chamando o
tempo tudo de Superman?
Porque só o Superman usa a cueca por fora da calça!
De Recrutas - Dois soldados trocam impressões:
- Então, por que te alistastes?
- Porque sou solteiro e gosto de guerra. E tu?
- Porque sou casado e gosto de paz.
Diferença de governos - A diferença entre o governo da Inglaterra e o do
Brasil é uma questão de letras trocadas: lá o governo é parlamentar... e aqui
é pra lamentar...
Querida... - Querida, convidei um amigo para vir jantar hoje conosco.
- O que? Estás louco? A casa está uma bagunça, eu não fui às compras, a
louça está suja e eu não estou com disposição para cozinhar algo especial.
- Eu sei.
- Então, por que é que o convidou?
- Porque o pobre coitado está pensando em casar.
Currículo - O cara envia um currículo para uma empresa. Pedia R$ 15 mil
reais de salário, mais um carro, um apartamento e 10 salários extras por
ano. Uma semana depois foi chamado pela empresa.
O entrevistador lhe disse: - Estudamos seu currículo e vamos lhe dar R$ 20
mil reais de salário, um apartamento de 4 quartos, um carro 0km e, não 10,
mas 18 salários extras durante o ano.
Abismado, o candidato falou: - Você está brincando!...?
- Sim, estou. Mas, foi você quem começou!...

HOMENAGEM  AO
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* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Quantos dentes tem o ser humano?
02 - Lugar do revólver em que ficam as balas?
03 - Membro da Turma da Mônica com 5 fios de cabelos?
04 - Fruta mais apreciada na cidade de Laranjal?
05 - Segundo a Bíblia, qual o fruto proibido?
06 - As águas dos rios estão em que estado?
07 - Ano em que os portugueses descobriram o Brasil?
08 - O pneu reserva é conhecido por qual nome?
09 - Dia da Independência do Brasil?
10 - Lugar também conhecido por Santa Sé?

Perguntas Culturais
11 - Pedra preciosa mais dura da natureza?
12 - Número de folhas do trevo da sorte?
13 - Violoncelo é que tipo de instrumento musical?
14 - Estado em que está a água nos alambiques?
15 - O que significa “turmalina”?
16 - Cavalo, rainha e torre juntam-se em que jogo?
17 - Ser mitológico, corpo metade mulher e metade peixe?
18 - País europeu onde originou o vinho e a champanha?
19 - Elemento duro que traz alguma ostra?
20 - Local em que Tarzan era considerado Rei?

RESPOSTA - 1- Trinta e dois; 2- Tambor; 3- Cebolinha; 4- Laranja; 5--
Maçã; 6- Líquido; 7- Ano 1.500; 8- Estepe; 9- 7 de Setembro; 10--
Vaticano; 11- Diamante; 12- Quatro; 13- Cordas; 14- Gasoso; 15- Pedraa
Preciosa; 16- Xadrez; 17- Sereia; 18- França; 19- Pérola; 20- Selva

MAIO  2.020
Áries 21/3 a 20/4 - Crie oportunidades para
reunir amigos num bate-papo informal.
Terá muita surpresa boa.
Touro 21/4 a 20/5 - Supere medos, evite
impulsividade, transponha obstáculos e faça
uma opção inteligente.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Tendência a centrali-
zar tudo pode lhe acarretar transtornos.
“Manere” a barra e confie mais.
Câncer 21/6 a 21/7 - Vida nova em todos
os sentidos. Abra as portas da alma e do
coração depois do balanço.ddo o babalalançnço.o
Leão 22/7 a 22/888 - O que lhe parece uma - O que lhe parece umm
dificuldade enorme pode se transformar, commeme pode se transformar, coomm
esforço, em vitória.aa
Virgem 23/8 a 22/9/9 - Pode fazer parte do pro-roro
cesso abrir mão de alguma coisa para atin-ded  alguma coisa para atiinn
gir um objetivo maior.aioiorr
Libra 23/9 a 22/10 - Dê valor às conquistas.
Trace algumas metas sobre elas. Conquista
palmo – a – palmo vale mais.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Somos responsá-
veis pela saúde, pelo nosso corpo, templo do
Espírito Santo – cuide do seu.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Oportunidades es-
tão batendo a sua porta. Não as perca. Arre-
penderá se o fizer. Acorde.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - O dom maior que
Deus nos deu é a vida. Temos muito a agra-
decer-lhe por isso.
Aquário 21/01 a 19/2 - Compartilhe suas des-
cobertas ensinando. Mostre que a solidarie-
dade é virtude dos santos.
Peixes 20/02 a 20/03 - Você não está com
disposição para investir em novas amizades,
fechando-se num redoma.

Coma os MorangosCC MM

* Questão de estilo - Para eles: se você che-
gou numa festa de terno e gravata deve ir em-
bora da mesma maneira, e não no meio da fes-
ta para frente afrouxar a gravata ou retirá-la;
deixar o paletó na mesa e arregaçar as mangas
da camisa. Não pode.
E para elas: se você chegou numa festa de sa-
patos altos não deve retirá-los e andar descalça
no meio do salão ou na pista de dança. Não
pode.
* Não é mágica - O tamanho do seu sapato
pode dizer a sua idade. É só fazer as contas.
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Pegue o número do seu sapato multiplique por
5, some 50, multiplique por 20, some 1019.
Diminua o ano de  seu nascimento. Os dois
primeiros dígitos são o número do seu sapato.
Os dois últimos dígitos são a sua idade. Tá du-
vidando? Faça de novo!
* Manchas de Ferrugem - As manchas de fer-
rugem em camisas e roupas, principalmente
brancas, costumam criar um aspecto desagra-
dável. Mas, você pode facilmente removê-las
com ingredientes simples.
Coloque um pano branco absorvente por baixo
da roupa, sob a mancha, em contato com o te-
cido. De preferência, a roupa deve ser coloca-
da ao sol, e sobre a mancha deve ser aplicado
suco de limão e sal até deixar bem úmido o
local. O pano servirá para absorver esse líqui-
do.
Se a mancha persistir, basta colocar mais um
pouquinho de limão e lavar com água morna
até desaparecer.
* O Cérebro - A lua Cheia influi no nosso
compartamento? A crença popular afirma que
a lua Cheia está associada à loucura e é daí que
vem a palavra lunático. Mas, quando os cien-
tistas estudaram o assunto, não conseguiram
detectar a influência da Lua sobre o comporta-
mento humano.
Ou seja, não existem provas de que haja uma
relação entre a lua Cheia e acontecimentos
como assaltos, prisões, suicídios, chamadas
para números de emergência, internações psi-
quiátricas, envenenamentos, nem acidentes de
automóvel, como geralmente se acredita.
O pesquisador Eric Chudler, responsável por
vários estudos sobre o tema, declara, enfatica-
mente: A maioria das informações - e houve
muitos estudos - indica que não existe qual-
quer associação entre fases da Lua e quaisquer
comportamentos humanos anormais.
* Falando sério
- Quando a certeza é demais, há dúvidas!
- Se está muito difícil encontrar o caminho,
faça-o.
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 Elton Reis Borges

As gravações eram realizadas em Alfenas
e em São Paulo.

Acreditando nas novas tecnologias da
informação, em 2016 fundou a sua TV Di-
gital, a TV GRAVA, em Alfenas, e come-
çou a abrir espaço para outros que amam a
arte e o mundo da TV.

Observando que poderia crescer, expan-
diu a TV GRAVA para REDE GRAVA,
com o mesmo sistema nas cidades de
Juruaia, São Paulo, Campos Gerais, Ma-
chado, entre outras cidades, sempre valo-
rizando a nossa cidade de Alfenas, levan-
do o nome da nossa terra querida por esse
mundão.

A REDE GRAVA tem em sua grade de
programação ‘Viola do Brasil’ para dar es-
paço aos artistas de Alfenas e região, e ar-
tistas de nome que vem a Alfenas divulgar
seus trabalhos.

Já passaram pelo Viola do Brasil du-
plas como Lourenço e Lourival, Duduca e
Dalvan, Alan e Aladim, Durval e Davi,
Belmir e Belmon, Belmonte e Amaraí e
muitos dos novos talentos do Brasil.

A REDE GRAVA foi a última TV que
teve a dupla Belmonte & Amaraí apresen-
tando um programa que levava o nome da
dupla.

Parcerias foram feitas e programas de
São Paulo, como o programa da ‘Cidinha
Veiga’, entre outros, fazem parte da pro-
gramação da emissora. E para valorizar
também nossos comunicadores a REDE
GRAVA produz e transmite o ‘Moda Ser-
taneja’, programa apresentado pelo
alfenense Agnaldo Luz, o Nico, e mais a
comunicadora Lígia Martins com um pro-
grama voltado para o mundo das mulhe-
res, o ‘Agora São Elas’.

O esporte também tem seu espaço na
TV GRAVA, com o programa ‘Esporte
Agora’, diário. O programa ‘Entrevistan-
do’ também é um programa que vem se des-
tacando, e ainda o ‘Prosa Livre’ com Gui-
lherme Abraão. O ‘Jornal de Alfenas’ com
notícias da cidade e região. A fé sempre
esteve presente na vida do Elton. Por isso
a TV GRAVA tem um compromisso com
os cristãos na transmissão da Santa Missa,
parceria com a Paróquia São Pedro, há mais
de três anos.

Elton Reis, comunicador, músico, ami-
go, filho de Alfenas, ama Alfenas e tem o
maior carinho em levar nossa cidade e nos-
sos valores culturais para o Brasil e o mun-
do. Pai da Clara e da Cecília, esposo da
Graziela, Elton Reis segue sua vida reali-
zando os sonhos e os de outros dentro da
nossa cultura popular brasileira. É por essa
história de trabalhos que Elton Reis recebe
da Câmara de Vereadores de Alfenas o Di-
ploma de Honra ao Mérito por indicação
do vereador Antonio Carlos da Silva - o
Dr. Batata.

Diploma de Honra ao Mérito da
Câmara de Vereadores de Alfenas

Elton Reis - na Tribuna - é cantor, com-
positor, professor de música, produtor mu-
sical, empresário artístico, apresentador e
diretor da TV Grava,

Na sexta-feira, 21 de fevereiro, às 20
horas, recebeu na Sessão Solene da Câ-
mara Municipal de Alfenas o Diploma de
Honra ao Mérito.

ção do vereador Antônio Carlos da Silva
(Dr. Batata) pelos relevantes serviços
prestados ao Município de Alfenas nas
áreas de música, radiofonia, jornalismo,
apresentador e evangelizador.

Elton Reis, desde menino apresentava
o gosto pela arte, pela música. Filho de
violeiro, era sempre incentivado por seu pai
a cantar. Começou na escola onde estudou
o primário - Escola Estadual Samuel Engel
- e a professora Solange foi a primeira a
levar o menino para se apresentar nas for-
maturas da escola.

No final dos anos 80, ao lado de seu
irmão Edson, formaram a dupla ‘Os Peque-
nos Rouxinóis’. Receberam esse nome por
um empresário da época, Sr. Manoel, de
Belo Horizonte. Se apresentavam em fes-
tas e bares da cidade e região. Em duas
ocasiões cantaram no ‘Carroção da Fartu-
ra’, da Rádio Cultura.

Na presença de Mococa e Paraíso e
Felipe e Falcão, se apresentaram na Expo-
sição (Expoal) de 1989, onde ficaram na
presença da dupla Leandro & Leonardo,
que, naquela época, começava a fazer his-
tória na música sertaneja com o hit ‘Entre
Tapas e Beijos’.

A dupla de meninos teve um contrato
de exclusividade com a Rádio Cultura de
Alfenas nos anos 90, onde o Sr. Albany
Gandia era o proprietário da Rádio.

Naqueles anos os meninos foram flash
de fotógrafos e jornais. Apresentavam em
festivais, foram à Rede Record em 1991
no programa Raul Gil, e se mudaram para
Campinas-SP. Buscando sucesso na músi-
ca em Campinas e região adotaram os no-
mes de ‘Ricco & Ruann - Os Rouxinóis’
onde fizeram diversos shows.

No final dos anos 90 voltaram a
Alfenas, terra natal e lançaram 1 CD e par-
ticipavam de shows conhecidos como
Bailão, com a dupla Dorival e Betinho.

O tempo passou, a dupla se desfez e
Elton seguiu carreira solo. Cansado de ba-
ter nas portas das gravadoras, fundou em
1999 a sua própria gravadora - Gravamusic
do Brasil - com cantores contratados e par-
ceiros comerciais atendendo o Brasil de
Norte a Sul, revelando novos talentos e
preservando a nossa cultura.

Um dos projetos da Gravadora é a co-
letânea de CDs ‘Viola do Brasil’, que está
em sua sexta edição. Nos CDs Viola do
Brasil tem as participações de cantores de
nomes como Fátima Leão, Alan e Aladim,
Durval e Davi, Ney e Nando, Jayne, entre
outros.

 Elton Reis, além de cantor e composi-
tor, é também professor de música, produ-
tor musical e empresário artístico. Hoje re-
aliza seu sonho de cantar e levar suas can-
ções e também os sonhos de muitos canto-
res e artistas.

Pensando sempre em propagar a cultu-
ra, em 2014 Elton Reis iniciava o projeto
de um programa de TV - o Viola do Brasil
- e, pensando grande, colocou o programa
no grupo Record de TV e na Rede Família.


