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Em boa hora e no momento certo, as férias
do prefeito Antonio Silva vieram mostrar e
demonstrar a, não boa, mas, ótima escolha
de Vérdi como seu vice - aprovada pela mai-
oria dos eleitores e da população.

A Prefeitura de Vargi-
nha tornou público na se-
gunda-feira, dia 23 último,
novo decreto que agora
dispõe sobre as medidas
temporárias a serem adota-
das no âmbito da Adminis-
tração Pública direta e in-
direta do Município para in-
tensificar ainda mais a pre-
venção do contágio e com-
bate à doença Covid-19.

O prefeito em exercício,
Vérdi Lúcio Melo, explica
que serão mantidos ape-
nas os serviços essenciais.

“O objetivo da Prefeitu-
ra é fazer jus aos servido-
res que podem ficar em
casa, inclusive fazendo
home office, evitando, as-
sim, se deslocarem até o
trabalho e, ao mesmo tem-
po, restringindo os serviços
ofertados à população -
muitas pessoas não terão
motivos para sair de casa,
lembrando que muitas ou-
tras medidas restritivas já
foram adotadas como a in-
terrupção das aulas na
rede municipal e o fecha-
mento dos estabelecimen-
tos comerciais e presta-
dores de serviços, inclusi-
ve no Shopping”.

De acordo com o De-
creto nº 9.753/2020, “para
o enfrentamento da emer-
gência de Saúde decorren-
te do Coronavírus fica es-
tabelecido na Administra-
ção Pública Direta e Indi-
reta a suspensão de to-
dos os atendimentos ad-
ministrativos presenciais
pelo prazo inicial de 15
dias contados da data de
publicação, podendo ser
prorrogado ou reduzido

Prefeitura de
Varginha

mantem apenas
os serviços
essenciais

conforme a necessidade
da situação excepcional de
emergência”.

Vérdi Lúcio Melo expli-
ca que “os atendimentos
presenciais externos que
se fizerem imprescindí-
veis deverão ser realizados
em regime de plantão, atra-
vés de agendamentos pré-
vios feitos por meios tele-
fônicos ou eletrônicos rea-
lizados no devido setor”.

O prefeito em Exercício
ressalta também que os
Órgãos ou Secretarias
responsáveis pela fisca-
lização e pelo controle
dos serviços de manu-
tenção dos próprios pú-
blicos deverão aumentar a
frequência de limpeza dos
banheiros, elevadores, cor-
rimãos, maçanetas ou áre-
as de maior fluxo de pes-
soas, além de providenci-
ar a aquisição dos insumos
de limpeza necessários
para essas medidas.

Quanto às férias, o
Decreto determina que,
após avaliação do dirigen-
te máximo de Secretaria ou
Órgão Superior da Admi-
nistração Direta ou Indire-
ta, os servidores públicos
terão férias individuais an-
tecipadas, devendo gozá-
las pelo prazo de 15 dias,
contados de 48 horas da
ciência da notificação ora
estabelecida por este De-
creto, independente de já
terem obtido período aqui-
sitivo.

Já os servidores que
estiverem afastados por
prevenção contra o Coro-
navírus, sujeitam-se às fé-
rias compulsórias previstas

no Decreto, de acordo com
os prazos nele estabeleci-
dos. Para as férias compul-
sórias durante o estado de
calamidade pública nacio-
nal, a Administração Muni-
cipal poderá efetuar o pa-
gamento do adicional de
um terço de férias no mês
seguinte após sua conces-
são e até a data em que é
devida a gratificação nata-

lina prevista na Lei nº
4.749, a qual, contudo, na
esfera Municipal deverá ser
realizada até 30 de novem-
bro de 2020, desde que o
servidor faça jus por ter
completado o período aqui-
sitivo. Fica vedada a con-
versão de 1/3 de férias em
abono pecuniário pago
pela Administração Pública
por pedido de servidor.

Confira os Órgãos Superiores ou Secretarias que
mantém o atendimento normal:
* Procuradoria Geral do Município – PGM
* Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
* Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA
* Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
* Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB
* Guarda Civil Municipal de Varginha - GCMV
* Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Varginha – INPREV
* Serviço Funerário Municipal e de Organização de Luto – SEMUL
* Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV.

Confira as Secretarias/Órgãos Superiores que
terão a suspensão parcial das atividades internas/
administrativas:
* Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEAGRI, mantido
o serviço de estradas vicinais
* Secretaria Municipal de Controle Interno - SECON
* Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEC
* Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
* Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, mantido o serviço de
comunicação e imprensa
* Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –
SEHAD, mantidos os serviços de atendimentos assistenciais esta-
belecidos pela Secretaria
* Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, mantidos os ser-
viços de coleta de lixo, podas e bem-estar animal
* Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL
* Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLA, mantidos
os serviços orçamentários, financeiros e estatísticos e de projetos
* Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – SETEC, mantidos
os serviços na Rodoviária, Aeroporto e Zoológico, ficando proibida a
visita aos animais
* Fundação Cultural do Município de Varginha, mantidos os serviços
da imprensa falada e televisiva.

Campanha com vídeos de
pessoas

alertando
sobre o

coronavírus
Os vídeos foram gravados

no próprio celular e
enviados à Assessoria de

Comunicação sendo
postados no facebook da

Prefeitura e pelo whatsapp
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Antonio Silva é possuidor de
uma boa saúde, mas, próximo
da, que dizem, ser a idade de
risco, e de preferência do
coronavírus.
Sim. Para o idoso, que já tem

outros problemas de saúde,
como diabetes, doenças pul-
monares e cardiovasculares.
Doenças que normalmente
ocasionam debilidade imuno-
lógica.
Ai sim, para portadores des-

tas doenças o coronavírus aju-
da, ou melhor, é a gota d’água
para levar a pessoa à morte.
Realmente, para quem tem

imunidade - fazendo uma pa-
rábola - o coronavírus, como
disse o presidente Bolsonaro,
é uma ‘gripezinha’.
A pessoa que não tem imu-

nidade - razão das vacinas
H1N! e outras, como a contra
a malária, e àquela que dizi-
mou meio Brasil, a ‘febre
amarela’. Esta, sim, foi com-
batida com uma vacina ‘dose
para leão’, e, tem-se, para
quem a recebeu, estar imuni-
zado pelo resto da vida de
qualquer um outros vírus.
Eu sou testemunho, pois,

carrego a marca dessa vacina,
desde os 2 anos de idade, e
nunca mais, até meus quase
75 anos, tive problema com
todos os vírus que assolaram
o Brasil. E mais, e espero que
não venha precisar, jamais foi
necessário minha ida a um
consultório médico ou Pron-
to Socorro para uma consulta
em razão de um problema de
saúde - graças a Deus!
Ademais - palavra esta

introduzida e sempre presen-
te nas falas do Vérdi e que
passou a ser dita e escrita tam-
bém pela imprensa
varginhense - mesmo para
quem é possuidor de imuni-
dade, a precaução é ‘ordem’,
pois, os vírus são traiçoeiros
e podem trazer consequências
danosas a nossa saúde.
Voltanto a me referir ao An-

tonio Silva e Vérdi, o dina-
mismo deste, mesmo também
já estando com seus cabelos
brancos, tem demonstrado o
seu vigor em conduzir a cida-
de e município de Varginha
com toda serenidade, toman-
do as decisões certas, nos mo-
mentos próprios.
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Por recomendação da Comissão de Prevenção Contro-
le e Enfrentamento do Coronavírus, instituída pelo pre-
feito em exercício de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, a dire-
ção do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Ado-
lescente – CDCA determinou que se procedesse a inter-
rupção das atividades dos beneficiários nos Setores Pú-
blicos (Propac) no período de 19 a 31 de março, podendo
esse intervalo ser estendido.

A medida faz parte das ações para evitar a proliferação
do Coronavírus – COVID -19.

Todavia, pede-se a comunidade que fique atenta aos pos-
síveis novos comunicados que são postados na página do
Propac/CDCA no facebook.

O CDCA alerta os adolescentes para que respeitem as
medidas do Ministério da Saúde, ou seja, evitar sair de
casa e manter a higiene principalmente das mãos, lavando
com água e sabão e, se tiver, usar o álcool gel.

suspende atividades dos
adolescentes do Propac

lotados nos setores Públicos

"O remédio para as nossas preocupações consiste em se estar
inteiramente ocupado, realizando alguma coisa construtiva."

Madam Maria Townseand

* Recordar é viver (ou morrer) - Bolsonaro pede reabertura
de escolas e fim do confinamento: "nossa vida tem que conti-
nuar". Será?

Alguns Estados avaliam a possibilidade de reabrir tudo, se-
guindo as novas orientações do Presidente da República e até
certo ponto aceita pelo Ministério da Saúde que, evidentemente,
capitulou. Ninguém duvide que a determinação pode aconte-
cer até nesta ou na próxima segunda-feira nesse sentido. Sairí-
amos do isolamento horizontal para o vertical.

* Esquizofrenia - Há algum tempo havia o #vemprarua. Ago-
ra a moda é o #fiqueemcasa. Vá entender estes tempos.

* Julgamento por videoconferência - STF acolhe proposta
que institui julgamentos por videoconferência na Corte. A de-
cisão foi por maioria. Vencedora a proposta de resolução do
ministro Alexandre de Moraes, instituindo a novidade em 15
dias da publicação da norma.

Julgamento por videoconferência – Tempos estranhos - Mi-
nistro Marco Aurélio foi o único a rejeitar a proposta, lem-
brando que a crise do coronavírus é temporária e a novidade
pode vir a fragilizar o colegiado e o Supremo. "O julgamento
presencial já foi mitigado, e muito, pelo virtual, não devendo
sê-lo, na quadra vivenciada, pela adoção da videoconferência".
O risco para a Corte, alertou o Ministro, é de se acabar com as
sessões presenciais.

* Um pulo - Em 2017, ao palestrar no Seminário de Verão na
Universidade de Coimbra, Marco Aurélio afirmou que temia
pelo Brasil, ao tratar da tendência mundial de se eleger
populista de direita a tornar-se autoritário: "O passo ao
autoritarismo pode ser curto, rápido e desastroso”.

* Dia da Mentira, mas, é verdade - O Supremo também de-
cidiu transferir a sessão do dia 1º de abril para o plenário virtual,
vencidos Toffoli, Fachin, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que
mantinham a sessão convocada para a próxima semana.

* Exame de Ordem – Questão "desanulada" -
Desembargadora Daniele Maranhão, do TRF da 1ª região, der-
rubou liminar que anulava parte de questão do XXX Exame
de Ordem, na prova de Direito do Trabalho. Para a magistrada,
não foi demonstrada a existência de qualquer desconformidade
com o conteúdo programático proposto pelo instrumento
editalício, ou a ocorrência de manifesto erro material.

* Devedor de alimentos - Liberdade - Ministro Sanseverino
atende pedido da combativa Defensoria Pública da União e
estende efeitos de liminar concedida para o Estado do Ceará,
fixando o regime domiciliar para cumprimento das prisões ci-
vis por devedores de alimentos, em todo o território nacional.

* Idosos - Liberdade - Ministro Nefi Cordeiro restabelece
decisão que soltou idosos presos provisoriamente no Estado
do RJ.

* Prisão domiciliar - Juiza Gabriela Hardt concede prisão
domiciliar a Eduardo Cunha, em razão da pandemia. O ex-
presidente da Câmara tem 61 anos e quadro de anemia (inclu-
sive esteve internado em UTI). Os advogados Pedro Ivo Velloso
e Ticiano Figueiredo, da banca Figueiredo & Velloso Advoga-
dos Associados, atuam na defesa de Cunha.

* Prisão domiciliar – Mãe detenta - A juiza de Direito Ana
Beatriz Azevedo Lopes, da vara Criminal de Ubiratã/PR, de-
terminou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
de uma detenta que deu à luz seu filho há poucos dias.

* Oportunismo exacerbado? - Como visto pelas ‘migalhas’
acima, muitos magistrados estão deferindo pedidos de substi-
tuição de prisão por conta da crise do coronavírus, obedecen-
do as diretrizes do CNJ que foram aplaudidas internacional-
mente. Em Frutal/MG, no entanto, um juiz foi na contramão.
Além de indeferir as prisões domiciliares, o magistrado disse
ser um "oportunismo exacerbado" tais pedidos, levando em
conta que não há evidências de propagação do vírus dentro
das unidades prisionais da cidade mineira, "ou sequer casos
confirmados dos limites da comarca".

* Apanágio - Sobre a ‘migalha’ acima, interessante que o ma-
gistrado deve ter olho biônico para ver vírus.

* Crise – Riscos e desafios - A crise sanitária que se instalou
por todo o mundo acabou por entabular uma série de preocu-
pações ao setor Econômico. Em busca de proporcionar con-
teúdo, o BTG Pactual realizou uma live reunindo especialistas
para o debate. Separamos alguns trechos do que disse André
Esteves, sócio fundador do BTG. Ele faz um panorama com-
pleto da situação atual: lockdown, o papel do BC, importância
da CEF e do BNDES, solidariedade, enfim, um pot-pourri
valioso.

 * Repressão, repressão, repressão... e a prevenção?

"Só temos visto nos últimos anos medidas de repressão: au-
mento de pena, novos tipos de crime, dificuldade na progres-
são. Não vemos propostas preventivas". A avaliação é do mi-

nistro Sebastião Reis Jr., do STJ, que participou ao vivo de
webinar (seminário online) promovido por Migalhas.

* Aplausos - A propósito, o ministro Sebastião Reis, judicioso
magistrado, representou muito bem o Judiciário brasileiro,
mostrando que a Justiça pode até estar acovilhada (por deter-
minação das autoridades de saúde), mas, não está acovardada,
muito menos encastelada.

* Publicação e expedição de atos - Na mesma linha do que
dissemos na nota anterior, o CNJ esclareceu obrigações pre-
vistas na resolução 313/20, que suspendeu os prazos até 30 de
abril. O CNJ reforça a necessidade de "manutenção de servi-
ços destinados à expedição e publicação de atos judiciais e
administrativos" durante o expediente do plantão.

* Acordos Judiciais - Como ficam as inadimplências de acor-
dos judiciais na Justiça do Trabalho? A questão é levantada
pela Cibele Nascimento (MoselloLima Advocacia).

* Acesso à informação - Ministro Moraes acolheu pedido da
OAB e suspendeu a eficácia de dispositivo da MP 928/20, que
restringe a lei de acesso à informação. Para o Ministro, a pu-
blicidade específica de determinada informação somente po-
derá ser excepcionada quando o interesse público assim deter-
minar.

* Ainda não - TRF da 5ª região acolhe pedido da OAB/PE e
suspende liminar que autorizava bacharel aprovado somente
na 1ª fase do exame de Ordem a advogar. Durou pouco a ale-
gria do rapaz.

* Anuidade - Prorrogação - OAB/SP prorroga por cinco me-
ses, sem juros ou correção, pagamento das anuidades de 2020
e de parcelamentos de anos anteriores, como forma de auxili-
ar financeiramente a advocacia nos tempos difíceis de
coronavírus.

* Auxílio - JT/MG libera R$ 38 milhões retidos da Vale a
título de dano moral coletivo, pela tragédia em Brumadinho,
para combate ao coronavírus.

* Farmácias de manipulação - A juiza Federal Liviane Kelly
Soares Vasconcelos, da 20ª vara da SJ/DF, liberou as farmáci-
as de manipulação para preparação de álcool em gel sem limi-
te de volume. A magistrada suspendeu liminarmente norma
da Anvisa que limitava o tamanho da embalagem em 50 ml.
De acordo com a juiza, devido ao momento de pandemia pelo
qual o país passa, "faz-se imprescindível estimular a produção
de preparações antissépticas".

* Direito autoral - A utilização acessória de obra plástica, e
sem finalidade desabonadora, em peça publicitária não se qua-
lifica como violação a direitos autorais, mesmo ausente a au-
torização e remuneração ao titular. Assim decidiu o ministro
Raul Araújo, do STJ.

* Isenção - Justiça de Goiás garante, por liminar, que idosa de
93 anos que sofre de Alzheimer não sofra os descontos de im-
posto de Renda e da contribuição previdenciária.

* Acidente de trabalho - Família de servente de obras que
faleceu em acidente de trabalho será indenizada. Decisão é do
juiz do Trabalho, Normando Salomao Leitao, de João Pessoa/
PB. Quatro empresas pagarão, solidariamente, R$ 400 mil de
danos morais e R$ 100 mil de danos materiais.

* Bloqueio suspenso - A 16ª Câmara de Direito Privado do
TJ/SP decidiu suspender o bloqueio de passaportes, cartões de
crédito e débito de sócios de empresa em recuperação judici-
al. O processo foi conduzido pela advogada Ana Paula Nazareth
Babbulin, do DASA – Deneszczuk, Antonio Sociedade de Ad-
vogados.

* Superação - Sua empresa vai superar os impactos da covid-
19? Espera-se que as pessoas e as sociedades empresárias ajam
com prudência, determinem seus riscos, seus planos de ação
durante os próximos meses e, com um saudável otimismo en-
contrem o "tratamento" para superar ou mitigar os prejuízos.
Como ficam as empresas e os trabalhadores? De onde virá a
geração de receita?

* Descumprimento contratual - Advogados afirmam que a
crise econômica e os descumprimentos contratuais são reali-
dades com as quais o Direito terá de lidar após a pandemia
instaurada.

* Prisão - Nos EUA, por temor a expansão da covid-19 em
recintos penitenciários, procuradores e advogados de prisões
pressionam o Congresso por uma norma que viabilize a prisão
domiciliar.

* Zoom... - Órgão regulador dos EUA suspendeu, em Wall
Street, negociações de uma pequena empresa de tecnologia
chinesa, que usa o código ZOOM, após investidores comprar
ativos achando que se tratava do Zoom, o aplicativo de vídeo-
chamadas.

*  No dia 27 de março de 1965, há 55 anos, o presidente Cas-
telo Branco inaugurou a ponte que une a cidade de Foz do
Iguaçu à Ciudad del Este, no Paraguai. Do lado brasileiro, a
ponte recebeu o nome de Ponte Internacional da Amizade, en-
quanto que, do lado paraguaio, a construção foi chamada de
Ponte Alfredo Stroessner. A inauguração da ponte era bastante
aguardada, pois, facilitaria o escoamento de grande parte da
produção agrícola da região.

* Informações atualizadas: www.migalhas.com.br

* Bom fim de semana em casa!

Estão interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos
para: indicação do condutor Infrator; defesa da Autuação; re-
curso de multa.

A retomada dos prazos ocorrerá somente após publicação
no site (www.der.mg.gov.br) e com divulgação nos meios de
comunicação oficiais.

Zema anuncia estudo para avaliar reaber-
tura do comércio - Nesta sexta-feira (27/3), o governa-
dor Romeu Zema afirmou que a prioridade do Governo de
Minas continua sendo a preservação da saúde e da vida de
todos: crianças, jovens e idosos. Zema também anunciou o iní-
cio de um estudo para avaliar a possibilidade de liberar o fun-
cionamento de alguns empreendimentos.

“Vamos ver o que será possível fazer no sentido de come-
çarmos a reativar alguns setores. Tudo será feito com o maior
critério”, disse. O Governador explicou que as medidas, toma-
das após ampla avaliação, estarão sujeitas a alterações, caso o
monitoramento realizado 24 horas pelo Governo aponte a ne-
cessidade de determinar novamente o fechamento de empre-
sas, para evitar riscos à população.

Multas e autuações de
trânsito e transporte
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A Secretaria de Turismo
e Comércio de Varginha e
Secretaria de Saúde inicia-
ram na sexta-feira (20/03)
ações preventivas no Termi-
nal Rodoviário.

No setor de desembar-
que, a equipe está aferindo
a temperatura dos passagei-
ros que chegam a Varginha.

Passageiros com altera-
ções e sintomas são encami-
nhados para atendimento e
providências necessárias.

Também está sendo re-

Os munícipes certamente
observaram que a Prefeitura de
Varginha lançou na quinta-fei-
ra, dia 19/03, uma campanha
com vídeos de pessoas que
transmitem mensagens para
toda a população com alerta sobre o coronavírus.

A chefe da Divisão de Comunicação e Assessoria de Co-
municação da Prefeitura, Carla Beraldo (foto),  explica que o
objetivo é chamar ainda mais a atenção da população quanto
às responsabilidades que todos tem nesse momento de “guer-
ra” contra o coronavírus.

Segundo Carla Beraldo, os vídeos são gravados no próprio
celular e enviados à Assessoria de Comunicação, sendo posta-
dos no facebook da Prefeitura e pelo whatsapp.

Prontamente atenderam ao pedido da Asscom, os apresen-
tadores de programas de televisão Fabiano Thibé (Rede Mais)
e Ademir Ramos (TV Alterosa), o jornalista Marcus Madeira
(Rádio Melodia), o locutor da Rádio Melodia Anderson Vitor
Barros (Neneco) e o secretário municipal de Governo,
Honorinho Ottoni.

Todos os vídeos podem ser vistos no Facebook da Prefei-
tura de Varginha.

“Essa é mais uma ação da Prefeitura de Varginha no
enfrentamento ao coronavírus lembrando que a cidade conta
com uma Comissão de profissionais capacitados para acompa-
nhar todos os casos - os profissionais de saúde já estão capaci-
tados para os atendimentos. O Município publicou um Decre-
to que norteia as principais medidas para evitar o coronavírus,
matérias jornalísticas informativas são expedidas informando
sobre todas as novidades, e uma ampla campanha de orienta-
ção está sendo elaborada para também reforçar todas as infor-
mações necessárias nesse enfrentamento; e tivemos a ideia de
convidar algumas pessoas de destaque na cidade e também
outras pessoas comuns para falar todos sobre o coronavírus”,
explica a chefe da Divisão de Comunicação e Assessoria de
Imprensa, Carla Beraldo.

Em cumprimento ao Decreto Municipal 9.738/2020
da Prefeitura de Varginha, a Secretaria Municipal de Agri-
cultura informa que não serão realizadas as feiras aos do-
mingos e às quartas-feiras, no Mercado do Produtor e nem
às sextas-feiras no bairro Imaculada Conceição.

O Decreto determina que fica proibido o comércio ou
qualquer forma de exposição de gêneros alimentícios nas
vias ou praças públicas, especialmente aqueles in natura,
uma vez que o acondicionamento inadequado dos produ-
tos alimentícios poderá facilitar o contágio e a dissemina-
ção do Covid-19, com risco de vida para a população, es-
pecialmente para crianças, idosos e pessoas com imuni-
dade reduzida e que vierem a consumir tais alimentos.

De acordo com o secretário municipal da Agricultura,
Marcos Foresti, “trata-se de uma medida drástica, porém,
necessária, uma vez que o Mercado do Produtor ficará
impedido por receber um grande público”, explica.

Ele continua reforçando que as outras feiras em pra-
ças também estão proibidas como medida do enfrenta-
mento ao coronavírus.

Em consonância com as
decisões tomadas em âmbito
Nacional para reduzir a disse-
minação do Covid-19, a Câ-
mara Municipal de Varginha
também tomou algumas medi-
das emergenciais que alteram
o funcionamento do Legisla-
tivo nesses dias.

As mudanças terão influên-
cia, principalmente, em rela-
ção ao atendimento presen-
cial, visto que o acesso às de-
pendências da Câmara, à
exemplo do que já está sendo
realizado pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais e
algumas Câmaras mineiras,
ficou restrito a vereadores,
servidores, imprensa e presta-
dores de serviço.

Também está suspensa a
realização de sessões solenes,
audiências públicas ou quais-
quer outras atividades que não
estejam diretamente relacio-
nadas às atividades do Plená-
rio e das Comissões.

As sessões ordinárias con-
tinuam funcionando normal-
mente. Às segundas e quartas,
às 18h. Sendo transmitidas, ao
vivo, pela internet, na página
da Câmara de Varginha no
Facebook e no canal da Câma-
ra de Varginha no Youtube.

Qualquer cidadão que
precisar de atendimento, li-
gar para o número 3219-
4757, no horário normal de
funcionamento, que é das 8h
às 18h. Essas medidas estão
sendo tomadas por um pe-
ríodo de 30 dias.

Proibidas Feiras no
Mercado do Produtor

e nas Praças

Prefeitura inicia ações
preventivas no

Terminal Rodoviário

Campanha com vídeos de
pessoas alertando sobre o

coronavírus
Os vídeos foram gravados

no próprio celular e
enviados à Assessoria de

Comunicação sendo
postados no facebook da

Prefeitura e pelo whatsapp

Câmara de Varginha
toma medidas para

prevenção do Coronavírus

Dando continuidade à primeira etapa da vacinação contra
a Influenza,  a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, está neste sábado, dia 28, com quatro
equipes de vacinadores que se deslocarão até os domicílios de
pessoas acamadas, no período da manhã e tarde para a vaci-
nação.

A Secretaria de Saúde recebeu nesta quinta-feira, um novo
lote que vai atender o público-alvo de Idosos e Profissionais
da Saúde. Para evitar aglomeração, esta etapa atenderá idosos
com 80 anos ou mais, entre os dias 30 de março a 3 de abril.

“Tomamos esta medida a fim de evitar aglomerações, co-
locando em risco a vida dos nossos idosos. Pedimos as pessoas
que respeitem este limite de idade. Todos serão vacinados,
mas, temos de priorizar as idades a fim de que tudo ocorra com
tranquilidade”, explicou o prefeito em exercício Vérdi Melo.

Veja os locais de vacinação
ENDEREÇO      BAIRRO     HORÁRIO
01 - UBS F. B. Regina (Antigo CAIC II) Rua Sabino de

Oliveira, 35  - Jardim Colonial e Cidade Nova 7h30 às 16h30
02 - UBS Enf. Janaina (PSF Casa Azul) Rua Josino Neri,

206 Centenário 7h30 às 16h30
03 - UBS Dra. EDNA BARONI (antigo CAIC I) Rua Fran-

cisco Ferreira de Carvalho, 330 Imaculada 7h30 às 16h30
04 - PSF Mont Serrat Rua Nelson de Freitas, 100 Mont

Serrat 7h30 às 16h30
05 - Policlínica Central R. Santa Catarina, s/n Centro 7h30

às 16h30
Obs:     Nas Unidades Básicas de Saúde do Jardim Coloni-

al ( UBS F. B. Regina) e do Imaculada (UBS Dra. EDNA
BARONI) serão instalados contêiner para atender as pessoas.

Vacinação contra
Influenza vai atender

idoso com 80 anos ou mais

alizado um cadastro consi-
derando riscos eminentes.

De acordo com o secre-
tário de Turismo, Barry
Charles Sobrinho, a inicia-
tiva é de grande importân-
cia para a prevenção do
Covid-19, considerando
que um dos primeiros sin-
tomas é a febre.

O Secretário alerta as
pessoas para que não via-
gem em excursões, pois, o
risco de contaminação é
grande.

NOVAS MEDIDAS

Ainda, segundo a presiden-
te da Câmara, vereadora Zilda
Silva, acompanhando as me-
didas que a Câmara Munici-
pal de Varginha tem tomado
para fazer sua parte na redu-
ção da disseminação do
Covid-19, foi aprovada na noi-
te da quarta-feira (18/03) a
suspensão das reuniões ordi-
nárias até o dia 30 de março.

“Acompanhamos com
atenção as medidas que vêm
sendo tomadas pelo Poder
Público, seja em nível Muni-
cipal, Estadual ou Federal. E
a Câmara de Varginha não
pode ser omissa em um mo-
mento como esse.

Continuaremos com nosso
trabalho Legislativo, mas, res-
tringiremos ao máximo os
contatos presenciais, atuando
por e-mail, telefone, sem dei-
xar de cumprir nossa função
de legisladores.

Os munícipes continuam
sendo atendidos, mesmo que
não seja de forma presencial,
mas, precisamos ter responsa-
bilidade, porque aqui dentro
também temos funcionários
que compõem grupo de risco,
temos gestantes e outras pes-
soas que podem realizar seus
trabalhos em carga horária re-
duzida e até mesmo de casa.

Dessa forma, cumprimos
nossa parte e, se Deus quiser,
Varginha logo estará livre do
Coronavírus”, disse a presi-
dente da Câmara, Zilda Silva.

Em sessão solene, a Câmara Municipal de Varginha prestou
homenagem e a entrega da Comenda do Mérito Cultural à Acade-
mia Varginhense de Letras Artes e Ciências pelos 60 anos de fun-
dação. A homenagem foi recebida pelo presidente da Acade-
mia, o historiador e escritor José Roberto Sales, que em seu
discurso agradeceu a homenagem em nome de todos os Aca-
dêmicos

A Comenda Municipal do Mérito Cultural instituída pela Câ-
mara de Varginha é destinada a prestar homenagem às pessoas e
instituições por sua atuação e contribuição para o desenvolvimen-
to cultural, científico e artístico da cidade.

A presidente da Câmara, Zilda Silva, destacou em sua fala a
importância da entrega da Comenda. “Ao completar 60 anos é
mais do que merecido homenagear a Academia Varginhense de
Letras. Participo com muito orgulho dessa noite e no mês da Mu-
lher quero destacar a atuação das mulheres acadêmicas. Faço isso
na pessoa da decana, Srª. Terezinha Sério Reis, que, com tamanha
dedicação e afinco, engrandece o nome da nossa cidade”, disse.

Em seu discurso, o propositor da homenagem, vereador
Zacarias Piva enfatizou a sensibilidade dos acadêmicos em cui-
dar da história de nossa cidade. “Varginha tem uma riquíssima
história muito bem registrada e guardada nessas seis décadas de
existência. Grandiosos foram os acadêmicos que ocuparam as ca-
deiras dessa tão honrosa e respeitada Academia”, destacou.

Propositor da Comenda
Mérito Cultural para a Academia

ZACARIAS PIVA:
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
Buiú do Ônibus –
PODEMOS
Indicações: * Solicitando ao
Prefeito que seja realizada lim-
peza, com a retirada da lixeira
e entulho na Estrada da Fazen-
da Agostinho, sentido a Fazen-
da Pedreira Santo Antônio.

* Solicitando ao Prefeito a verificação de um terreno cheio de
entulhos na Rua Vicente Grecco, 530, no bairro São Sebastião.

Carlos Costa  –
MDB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e ao Se-

cretário Municipal de Turismo para que sejam feitas manuten-
ção e limpeza do Parque do Centenário.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito, ao Secretário Muni-
cipal de Planejamento, ao Departamento Jurídico da Prefeitu-
ra Municipal de Varginha e ao Secretário Municipal de Fazen-
da, informações quanto à cobrança do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU dos proprietários de imóveis no
Chacreamento Recanto da Barra II:
Por que a Prefeitura de Varginha passou a cobrar o IPTU do
referido chacreamento? Desde quando é cobrado o IPTU da-
quele local? Essa cobrança é legal? Com base em que Lei?
Caso se confirme a ilegalidade, a Prefeitura vai anular sua co-
brança neste ano e, com relação às cobranças dos anos anteri-
ores, os proprietários serão ressarcidos?
Existe planejamento para realização de obras no local, como
pavimentação asfáltica? Se sim, para quando; se não, porquê?
A Planta Genérica de Valores foi feita quando da bolha inflaci-
onária dos imóveis que estão perdendo sistematicamente seus
valores. A Prefeitura vai refazer a Planta para corrigir esta
distorção? Se sim, para quando; se não, porquê?

Carlúcio Mecâ-
nico - SD
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito a
instalação de uma lixeira e
pavimentação da estrada exis-
tente no lugar conhecido
como Recanto da Barra II,
sentido à Flora, km 1, descen-

do à direita, próximo ao Bar do Clóvis e Rancho da Vilma.
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos que sejam tomadas as providências necessá-
rias à realização das seguintes melhorias no bairro Minas Ge-
rais: redutores de velocidades, principalmente na Avenida
Celina Ferreira Ottoni; faixa elevada para travessia de pedes-
tres em frente ao Batalhão da Polícia Militar; e operação tapa
buraco.

Delegado Celso -
PSB
Requerimentos:
* 1) Solicitando ao Prefeito a
seguinte informação acerca da
Lei nº 6357/2017, que cria o
Fundo Municipal de Seguran-
ça Pública e Defesa Social –

FMSPDS e dá outras providências: O Executivo expediu De-
creto regulamentando o assunto? Foram expedidos ofícios aos
dirigentes das respectivas pastas e dirigentes das Instituições
de Segurança Pública e do Sistema de Justiça Criminal para
indicação dos membros e suplentes que irão compor o Conse-
lho Gestor do respectivo Fundo, conforme preceitua o Art. 2º
da citada norma legal, transcrito abaixo?
Houve publicação da respectiva Portaria pelo chefe do Execu-
tivo nomeando os membros do Conselho Gestor? Houve pu-
blicação de Decreto do chefe do Executivo instituindo e apro-
vando o Regimento Interno do Fundo Municipal de Segurança
Pública e Defesa Social, conforme preceitua o art 2º, § 2º da
referida lei?
Existe previsão de dotação orçamentária consignada no Orça-
mento do Município em 2019, créditos especiais, transferênci-
as e repasses ao FMSPDS, conforme preceitua o art. 4º, inciso
I, da mesma norma legal? Houve a abertura de conta bancária
em banco oficial – denominada Prefeitura Municipal de
Varginha – Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa
Social, conforme prevê o art. 6º da lei em epígrafe?
Houve a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ para o referido Fundo?
* 2) Solicitando ao Prefeito informações a respeito da regula-
mentação da Lei n. 6.553/2019, que "Dispõe sobre a Criação
de Gestão Integrada Municipal em conformidade com a Lei
Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e alterações, e Lei
Federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018 e dá outras provi-
dências": O Executivo já expediu decreto regulamentando a
matéria? Foram publicadas portarias nomeando os membros

do Colegiado do GGI-M conforme preceitua o Art. 6º da cita-
da norma legal, transcrito abaixo?
O Regimento Interno do GGI-M já foi elaborado, apresentado
e aprovado pelo Colegiado Pleno, conforme determina o arti-
go 5° da lei acima citada? Há uma previsão para a reinauguração
e implantação da sede do GGI-M?

Cláudio Abreu
- PTB
Indicação: * Solicitando ao
Prefeito a limpeza do can-
teiro e construção de calça-
da na Avenida dos Imigran-
tes, entre os imóveis de nú-
meros 2.315 e 3.600.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito e ao
chefe do Departamento Muni-
cipal de Transporte e Trânsito
que sejam realizados estudos
técnicos no sentido de cons-
truir faixa elevada para traves-
sia de pedestres, instalar pla-
cas de sinalização de limite de

velocidade e placas de indicação de área escolar nas proximi-
dades do Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei -
Professora Santusa Maria Rabelo de Resende e da Escola Mu-
nicipal Professora Maria Aparecida Abreu, no bairro Jardim
Damasco.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito informações acerca do
Conselho Comunitário da Vila Flamengo: Existe programação
para a reforma da sede? Quando serão realizados os serviços
de limpeza e capina da quadra poliesportiva da Vila Flamengo?

Dr. Guedes - PTB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito que
seja realizada a substituição de
lâmpadas queimadas na Ave-
nida José de Adélio de
Rezende, nas proximidades da
Cooperativa dos Cafeiculto-
res, nº 680, Vila Paiva.
* Solicitando ao Prefeito e ao

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Joadylson Barra
Ferreira, que seja realizada a retirada de duas árvores, com
cautela e segurança, na Avenida dos Viajantes, próximo ao tre-
vo que dá acesso ao município de Elói Mendes.

Joãozinho
Enfermeiro - PSC
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito, à Se-
cretaria Municipal de Saúde e
ao Secretário Municipal da
Administração informações
referentes à concessão do adi-
cional de insalubridade aos

servidores da Secretaria Municipal de Saúde e sobre a instala-
ção de gabinete de proteção:
Foi realizada perícia para caracterizar e classificar a insalubri-
dade na Secretaria Municipal de Saúde? Se não, tem alguma
previsão? Há possibilidade de pagar o adicional de insalubri-
dade aos servidores que atuam no atendimento do público re-
ferente ao ano de 2019 e planejar o pagamento referente a 2020?
Médicos de Saúde Ocupacional acompanham e fiscalizam as
condições de trabalho na Secretaria? Qual a periodicidade dos
exames a fim de acompanhar a saúde dos servidores? Os exa-
mes periódicos dos funcionários estão em dia conforme
PCMSO? Os exames estão sendo realizados de acordo com a
função exercida na secretaria? Quando será colocado o supor-
te de álcool gel para proteção e higienização das mãos dos
funcionários e frequentadores da Secretaria? Tem previsão para
instalação do Gabinete de Proteção?
* Solicitando ao Prefeito e à Secretaria Municipal de Obras e
Serviços informações referentes a realização de melhorias na
Avenida Pasteur e próximo ao nº 198 no bairro Novo Horizon-
te: Por que não foi instalada faixa de pedestre na avenida cita-
da? Será realizada sinalização adequada da referida via e das
ruas adjacentes, especialmente, pintura de sinalização de
“PARE” nos cruzamentos? Se sim, quando?

Leonardo Ciacci -
PP
Indicação:* Solicitando ao
Prefeito e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos que seja realizado
recapeamento asfáltico em
toda extensão da Rua Manoel

Alves Salgado, no Vale das Palmeiras.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços Urbanos informações sobre a obra
de revitalização do Centro Comercial de Varginha: Já existe
empresa contratada para a conclusão da obra? Quando a obra
será retomada? Qual a previsão para o seu término?

Marquinho da
Cooperativa - PRB
Indicação: Solicitando ao
Prefeito, ao Vice-prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a reforma
do Posto Policial localizado no
Terminal Rodoviário.

Zilda da Silva -
PSDB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito pro-
vidências cabíveis, através do
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos, para cons-
trução de calçadas em toda a extensão do Ribeirão Santa Ma-
ria, localizado na Rua Zoroastro Franco de Carvalho.
* Solicitando ao Prefeito providências cabíveis, através do
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para con-
ter a erosão, realizar os reparos necessários e asfaltar a antiga
estrada de terra Silva Galvão, que interliga a Avenida dos Imi-
grantes ao bairro Novo Tempo.

Zué do Esporte –
PODEMOS
Indicação: Solicitando ao
Prefeito que realize estudos
para enviar a esta Casa proje-
to de Lei sobre “Passe Atleta”.
Requerimento: Solicitando ao
Prefeito informações sobre a
instalação de iluminação e dos brinquedos obtidos para os par-
ques infantis: Quando serão instalados os brinquedos nos bair-
ros Santa Terezinha, Nova Varginha, Imaculada Conceição e
Jardim Primavera? Existe data prevista para a instalação da
iluminação?

Zilda Silva representa
o Legislativo no Encontro

Regional do Forum Técnico
Minas Gerais pela Ciência
- Por um Desenvolvimento

Inclusivo e Sustentável

A presidente da Câmara
de Varginha, vereadora
Zilda Silva, representou o
Legislativo Municipal no
Encontro Regional do
Fórum Técnico Minas Ge-
rais Pela Ciência – Por um
Desenvolvimento Inclusivo
e Sustentável.

O evento foi realizado no
auditório do Campus
Varginha da Unifal com a
presença de autoridades.

Durante o encontro foram
debatidas a Ciência, a
Tecnologia e a Inovação
como propulsoras do desen-
volvimento econômico e
social do Estado, com o ob-
jetivo de recolher subsídios
em diversas regiões de Mi-
nas Gerais e junto a diferen-

tes segmentos da sociedade
para a elaboração de um
plano estadual que venha a
nortear as ações necessári-
as para nortear a área.

“Ficamos honrados de
sermos escolhidos pela
Assembleia de Minas para
ser uma das sedes deste en-
contro regional de tamanha
importância. Isso só refor-
ça nossa posição de desta-
que na região, mostrando
que Varginha é referência
positiva e tem vocação para
continuar se destacando nas
mais diversas áreas de atu-
ação. Esperamos que ideias
e ações concretas saiam
deste encontro e possam be-
neficiar todo nosso Estado”,
disse Zilda Silva.



informa alteração no processo de leitura
de medidores e entrega de contas
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Em ação conjunta que envolve três Se-
cretarias Municipais: de Obras e Serviços
Urbanos, Meio Ambiente e Agricultura, a
Prefeitura de Varginha faz a manutenção
nos Parques Municipais Novo Horizonte,
Centenário e São Francisco. O prefeito em
exercício, Vérdi Lúcio Melo, explica que
“esses espaços estão fechados para
visitação pública cumprindo medida de
enfrentamento ao coronavírus, e a Prefei-
tura aproveita para realizar um trabalho os-
tensivo de limpeza e manutenção”.

As equipes da Secretaria de Obras fa-
zem a limpeza com capina e roçada na par-
te de fora dos Parques Centenário e São
Francisco. Já a manutenção interna é reali-
zada pela equipe de arborização da Secre-
taria de Meio Ambiente. O supervisor dos
serviços de manutenções dos parques mu-
nicipais e responsável pela arborização ur-
bana, Carlos Henrique Mariano, o Carlinho
Tomate, explica que esse trabalho deve
demorar cerca de duas semanas e que “no

O prefeito em exercício
de Varginha, Vérdi Melo,
recebeu na quarta-feira, dia
25, um grupo de vereadores,
oportunidade em que con-
versaram sobre as medidas
adotadas até o momento
pelo Executivo no enfrenta-
mento à pandemia do coro-
navírus. A reunião ocorreu
ao ar livre, no pátio da Pre-
feitura, quando os vereado-
res tiveram a oportunidade
de manifestar suas preocu-
pações, obtendo respostas
imediatas do Prefeito em
Exercício de Varginha.

Participaram da reunião
os vereadores Zilda Silva
(presidente da Câmara),

A Cemig esclarece que, em
função da disseminação do
coronavírus, a Agência Naci-
onal de Energia Elétrica
(Aneel) autorizou a suspensão
do trabalho dos leituristas em
todo o território Nacional.

Os profissionais da Cemig,
porém, continuam lendo os
medidores acessíveis pela rua,
sem necessidade de entrar em
casa.

Para os endereços onde
isso não é possível, nem se
pode entrar na propriedade, a
Cemig faz a leitura por esti-
mativa.

 Esta alternativa está am-
parada em autorização da

O governador Romeu
Zema acompanhou, na
quinta-feira (26/3), uma
vistoria ao Hospital Mater
Dei Betim e ao Hospital Regional de
Betim, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, que devem ceder parte das es-
truturas para receber pacientes graves
infectados pelo novo coronavírus. O ob-
jetivo da ação, que poderá se estender a
outras cidades mineiras, é fazer parcerias
com instituições de saúde da rede priva-
da e hospitais municipais para ampliar o
número de leitos disponíveis no Estado.

Durante as visitas, Zema ressaltou que
é preciso aproveitar todas as estruturas
disponíveis para combater a Covid-19
com o menor impacto possível no Estado
de Minas.

“Provavelmente vamos precisar de
muitos leitos para atender as pessoas con-
taminadas pelo novo coronavírus. Por
isso, estamos tomando todas as medidas,
na Região Metropolitana e no interior,
para ampliarmos a estrutura disponível.
Muitos hospitais têm alas vagas e leitos
ociosos, que podem ser utilizados neste
momento. Tudo isso está sendo levanta-
do, para que, caso venha a ser necessário,
o Estado disponha de leitos suficientes
para atender as pessoas que necessita-
rem”, afirmou.

O Mater Dei Betim disponibilizou
quatro andares que estavam inoperantes
para tratar doentes afetados pelo novo
coronavírus. O espaço já possui estrutura

Vérdi recebe Vereadores

Dudu Ottoni, Zué do Espor-
te, Buiú do Ônibus, Pastor
Fausto, Dr. Guedes, Leonar-
do Ciacci, Cláudio Abreu,
Joãozinho Enfermeiro, Dr.
Alencar, Marquinho da Co-
operativa, Delegado Celso
e Carlúcio Mecânico.

Vérdi esteve acompa-
nhado dos secretários de
Governo, Honorinho Otto-
ni, e da Fazenda, Wadson
Camargo, e do Procurador
Geral do Município, Evan-
dro Santos.

Vérdi revela que o en-
contro dos Poderes Execu-
tivo e Legislativo foi muito
positivo. “Uma oportunida-
de para compartilharmos

mais detalhadamente todas
as decisões oficiais que
Varginha tem tomado nes-
sa época inédita de enfren-
tamento de um agressivo
vírus que tem vitimado mi-
lhares de pessoas pelo mun-
do todo.

Recebemos as sugestões
dos nobres Vereadores, que
foram pontualmente res-
pondidas e aceitas. Aquelas
de cunho econômico já es-
tão sendo analisadas pelo
Comitê de gerenciamento.

Importante é estarmos
em sintonia, Poderes Exe-
cutivo e Legislativo, no
enfrentamento do corona-
vírus - Covid 19”.

Governo de Minas faz parceria com
hospitais privados e municipais para
ampliar número de leitos no Estado

Romeu Zema
acompanhou vistoria,

feita nesta quinta-
feira (26/3)

ao Mater Dei Betim e
ao Hospital Regional
de Betim, na RMBH

de ressonância, tomografia e exames res-
piratórios. Já o Hospital Público Regio-
nal de Betim Professor Osvaldo Franco
cedeu o Centro Materno-Infantil, que aca-
bou de ser finalizado em um prédio ane-
xo. A área construida contará com uma
estrutura de 120 leitos.

Os profissionais que atuarão nas es-
truturas disponibilizadas pelos hospitais
serão cedidos pela Secretaria de Estado
de Saúde e empresários vão custear os
equipamentos durante a crise.

O presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
Flávio Roscoe, também acompanhou as
vistorias e colocou o setor à disposição
para ajudar a ampliar a capacidade de
atendimentos da Região Metropolitana.

“Aproveitando a infraestrutura já dis-
ponível, essas parcerias podem gerar até
200 novos leitos na Grande BH, sendo
180 de UTI e 60 de enfermaria para paci-
entes”, destacou.

Também participaram das visitas o se-
cretário de Estado de Saúde, Carlos
Eduardo Amaral; o prefeito de Betim,
Vittorio Medioli; o presidente do Mater
Dei, Henrique Salvador; a diretora-geral
do Hospital Regional de Betim, Patrícia
Evangelista; o presidente da MRV, Rafael
Menin; entre outras autoridades.
Crédito (foto): Governo de Minas Gerais/Divulgação

Prefeitura de Varginha faz manutenção
nos Parques Municipais

Parques continuam fechados para visitação pública

Parque Novo Horizonte ocorre a manuten-
ção e alimentação dos patos, sendo que os
funcionários atuam, inclusive, contra o van-
dalismo mesmo nessa quarentena de
enfrentamento ao coronavírus”.

Ainda, a Secretaria de Agricultura vai
enviar equipes para limpar as estradas e
aceiros que são os cortes da mata local –
espécie de caminho que é aberto para difi-
cultar a propagação do fogo em caso de in-
cêndio. Nesta semana, dando continuidade
ao planejamento dessa manutenção, outra
frente de trabalho vai atuar no reparo e ma-
nutenção das telas de alambrados.

“Existem pessoas que danificam as cer-
cas em vários locais como, por exemplo,
para colocar cavalos no interior dos par-
ques; então vamos também executar esse
trabalho”, conclui Carlinho Tomate.

Ele afirma ainda que todo o trabalho é
executado visando o bem-estar dos visitan-
tes que frequentam esses espaços em busca
de descontração, atividades físicas e lazer.

Aneel às distribuidoras de
energia de todo o Brasil.

A estimativa, segundo a
Agência, deve ser feita pela
média de consumo dos últi-
mos 12 meses. Exatamente
por ser média, pode haver um
descolamento do consumo
medido em relação ao consu-
mo real, para mais ou para
menos.

Eventuais distorções serão
corrigidas tão logo o trabalho
dos leituristas volte ao normal,
com acesso às casas, depois da
pandemia, ou pela autoleitura.

De toda forma, as leituras
por estimativa só chegarão nos
endereços dos nossos clientes

na próxima conta, a partir de
abril.

A Cemig destaca que a lei-
tura pelo próprio cliente é bas-
tante simples e rápida.

Depois de copiar a marca-
ção registrada nos medidores,
basta enviar os números ano-
tados pelos canais de atendi-
mento digitais, como o
Whatsapp (31) 3506-1116, o
aplicativo Cemig Atende ou
pelo SMS (número 29810).

Em tempos de rápidas mu-
danças de cenário, a Cemig se
compromete a manter seus cli-
entes atualizados em caso de
alterações nos procedimentos
de leitura e entrega de contas.

Os vereadores acima se reuniram na Câmara
de Varginha para definir assuntos importantes
a serem encaminhados, por meio de ofício,
para o Executivo. O intuito é atender aos di-
versos questionamentos que a população
varginhense tem feito aos vereadores por cau-
sa do enfrentamento ao Covid-19. Os verea-
dores estão cumprindo as funções de agentes
fiscalizadores e de representantes do povo e,
devido à emergência da situação, esperam que
sejam brevemente atendidos.  O documento
foi encaminhado para o prefeito em Exercí-
cio, Verdi Lúcio Melo. Assim que a Câmara
obtiver respostas comunicará a população.

Vereadores
Carlúcio

Mecânico,
Joãozinho

Enfermeiro,
Cláudio

Abreu, Dudu
Ottoni,

Marquinho da
Cooperativa e
Zacarias Piva

No documento, eles indagam e sugerem pro-
vidências, como realização da campanha de va-
cinação contra a Influenza através do "drive
thru"; providências quanto aos moradores em
situação de rua; disponibilização de cestas bá-
sicas às famílias dos estudantes municipais; li-
mitar o número de pessoas dentro dos super-
mercados, inclusive fiscalização dos preços
pelo PROCON; fiscalização dos bares nos bair-
ros pela Guarda Municipal; reiterar a prorro-
gação do vencimento do pagamento do IPTU
2020 para 90 dias; fiscalização ao cumprimento
da suspensão de pagamento da CEMIG e
COPASA às pessoas de baixa renda..
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Lançada pelo Ministério da
Saúde, por meio da Coordena-
ção Geral do Programa Nacio-
nal de Imunizações (CGPNI),
do Departamento de Vigilância
das Doenças Transmissíveis,
da Secretaria de Vigilância em

Saúde, a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza/2020, vai acontecer de 23 de março a 22 de maio.

Porém, em Varginha, por uma questão de logística, a cam-
panha vai acontecer em três fases, sedo a primeira
direcionada para idosos e profissionais de saúde, no perío-
do de 24 de março a 15 de abril.  A novidade fica por conta
da inserção do estacionamento do Estádio do Melão, que fun-
cionará no sistema  Drive-thru. A entrada será pelos fundos
do presídio, das 12h às 17h.

A primeira etapa, que começou na terça-feira, 24, é voltada
para idosos (60 anos e mais) e trabalhadores da Saúde.  A esti-
mativa é vacinar 13.460 idosos e 3.269 profissionais da Saúde.

O objetivo da campanha é reduzir as complicações, as
internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo ví-
rus da influenza, na população alvo para a vacinação.

Nota: A Campanha é de fundamental importância no
cenário epidemiológico atual, visto que não podemos

sobrecarregar as UTIs!
Locais de vacinação

CAMPANHA NACIONAL CONTRA GRIPE
UAPS / ENDEREÇO / BAIRRO / OBSERVAÇÃO

01) UAPS Dr. José Conde, vai ser realizada no Salão da Igreja
Santa Rita - Prefeito José Vilhena, 201 - Canaã - 12h as 17h
02) UAPS Dr. José Marcos Xavier - Rua José Teixeira de
Resende - Boa vista - 12h as 17h
03) UAPS Santana - R. Xingu, 140 Santana - 12h as 17h
04) PSF Mont Serrat - Rua Nelson Freitas, 100 - 12h as 17h
05) PSF Novo Tempo, vai ser realizado na Creche - R. Geral-
do Andrade Resende - Novo Tempo - 12h as 17:00
06) Estacionamento do Melão - Drive-thru - Av. Ruth Carva-
lho - Entrada pelos fundos do Presidio.- Sion - 12:00 as 17:00
Notas: Podendo ser alterado. No Melão a vacinação será no
sistema de Drive-thru.

1. Cadastro Único/Bolsa
Família

* A realização de novos ca-
dastros está suspensa, exceto
para beneficiários do BPC
(Benefício de Prestação Con-
tinuada) com benefício blo-
queado ou suspenso.

* As atividades de atualiza-
ção cadastral estão suspensas,
exceto para beneficiários do
Programa Bolsa Família ou
BPC (Benefício de Prestação
Continuada) que estejam com
seus benefícios bloqueados ou
suspensos.

* O atendimento telefôni-
co está estendido para o perí-
odo da tarde (pelos números
0800.283.2109 ou 3690-
2109), passando a funcionar
de 8h às 11h30 e de 11h30 às
17h.

* Está disponibilizado mais
um canal de atendimento te-
lefônico pelo número 3221-
6217, no período de 8h às
11h30 e de 11h30 às 17h.

* Está suspenso o atendi-
mento das equipes do Cadas-
tro Único nas unidades dos
CRAS.

* Estão suspensas as ativi-
dades comunitárias, oficinas
socioeducativas, palestras e
afins.

* Estão suspensas as visi-
tas domiciliares.

* Os beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família e do Be-
nefício de Prestação Continu-
ada (BPC) que estiverem com
seus benefícios bloqueados ou
suspensos deverão efetuar
contato telefônico prévio para
que a equipe do Cadastro Úni-
co avalie sua situação e ori-
ente da necessidade ou não de
comparecimento ao setor.

* Os beneficiários que com-
parecerem diretamente ao se-
tor, sem contato telefônico
prévio de funcionário do Ca-
dastro Único, somente serão
atendidos se dispuserem de
comprovante de que seu bene-
fício já está bloqueado ou
suspenso (exemplo: corres-
pondência do INSS ou do Mi-
nistério da Cidadania).

* Atenção: Não serão rea-
lizados atendimentos presen-
ciais para os casos em que o
comprovante apresentado in-
forme que o benefício ainda
será bloqueado ou suspenso -
esses casos serão orientados
no atendimento telefônico.

2. CRAS
* Acolhida:  O cidadão de-

verá fazer contato via telefo-
ne com o Equipamento, atra-
vés do qual serão realizadas
orientações de acordo com a
necessidade identificada e,
caso necessário, agendado
atendimento presencial.

Caso o cidadão compareça
ao CRAS sem agendamento
prévio será orientado a infor-
mar um número de telefone e
os técnicos (Psicólogos e As-
sistentes Sociais) realizarão o
retorno o mais breve possível.

* Atendimentos individuais
estão restritos aos casos
agendados por telefone, após
avaliação da equipe técnica,
com base em situações emer-
genciais.

IMPORTANTE: Para pro-
teção da nossa comunidade
não serão realizados atendi-
mentos individuais sem
agendamento prévio.

* Atendimentos em grupos
estão temporariamente sus-
pensos, e serão retomados as-
sim que não configurarem ris-
co à comunidade.

* Atendimentos do Cadas-
tro Único do Governo Fede-
ral no CRAS estão temporari-
amente suspensos, e serão re-
tomados assim que não confi-
gurarem risco à comunidade.

* Visitas domiciliares e
buscas ativas estão restritas
aos casos avaliados pela equi-
pe Técnica, com base em si-
tuações emergenciais.

IMPORTANTE: Para pro-
teção da nossa comunidade
não serão realizadas visitas de
acompanhamento e/ou busca
ativa.

* Visitas institucionais es-
tão temporariamente suspen-
sas, e serão retomadas assim
que não configurarem risco à
comunidade.

* Oficinas do Serviços de
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos estão tempo-
rariamente suspensas, e serão
retomadas assim que não con-
figurarem risco à comunida-
de.

* Serviços de Proteção So-
cial Básica no Domicílio es-
tão temporariamente suspen-
sos, e serão retomados assim
que não configurarem risco à
comunidade.

* Reuniões Familiares es-
tão temporariamente suspen-
sas, e serão retomadas assim
que não configurarem risco à
comunidade.

* Atividades Comunitárias
e Eventos estão temporaria-
mente suspensos, e serão re-
tomadas assim que não confi-
gurarem risco à comunidade.

* Concessão de Benefícios
Eventuais estão restritas aos
casos avaliados pela equipe
Técnica, com base em situa-
ções emergenciais.

* Reuniões com a Rede de
Atendimento estão temporari-
amente suspensos, e serão re-
tomadas assim que não confi-
gurarem risco à comunidade.

3. CCI – CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO IDO-
SO

* Oficinas dos Serviços de
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos estão tempo-
rariamente suspensos, e serão
retomadas assim que não con-
figurarem risco à comunida-
de.

4. CREAS
* Acolhida:  O cidadão de-

verá fazer contato via telefo-
ne com o Equipamento, atra-
vés do qual serão realizadas
orientações de acordo com a
necessidade identificada e,
caso necessário, será agen-
dado atendimento presencial.

Caso o cidadão compareça
ao CREAS sem agendamento
prévio será orientado a infor-
mar um número de telefone e
os Técnicos (Psicóloga, Assis-
tentes Sociais e Advogada)
realizarão o retorno o mais
breve possível.

* Atendimentos individuais
estão restritos aos casos
agendados por telefone, após
avaliação da equipe Técnica,
com base nas situações graves
emergenciais.

IMPORTANTE: Para pro-
teção da nossa comunidade

Mudanças no atendimento dos Projetos
da Secretaria de Habitação de Varginha

não serão realizados
atendimentos individuais sem
agendamento prévio.

*São considerados ca-
sos graves emergenciais: ris-
co de morte e lesão grave em
decorrência de violação de
direitos, estupro e violência
física grave e sexual contra
criança e adolescente. Os ca-
sos omissos nesse documento
serão avaliados pela
equipe responsável e poderão
ser atendidos no Equipamen-
to a partir deagendamento.

· Atendimentos em gru-
pos estão temporariamente
suspensos, e serão retomados
assim que não configurarem
risco à comunidade.

· Visitas domiciliares,
Buscas Ativas e Abordagens
Sociais referente ao Trabalho
Infantil estão restritas aos ca-
sos avaliados pela equipe téc-
nica, com base em situações
graves emergenciais.

IMPORTANTE: Para
proteção da nossa comunida-
de não serão realizadas v i -
sitas de acompanhamento,
buscas ativas e/ou aborda-
gens.

* Visitas institucionais es-
tão temporariamente suspen-
sas, e serão retomadas assim
que não configurarem risco à
comunidade.

* Reuniões Familiares es-
tão temporariamente suspen-
sas, e serão retomadas assim
que não configurarem risco à
comunidade.

* Atividades Comunitárias
e Eventos estão temporaria-
mente suspensos, e serão re-
tomadas assim que não con-
figurarem risco à comunida-
de.

* Reuniões com a Rede de
Atendimento estão temporari-
amente suspensos, e serão re-
tomadas assim que não confi-
gurarem risco à comunidade.

5. CENTRO POP
* Acolhida e Oferta dos

Serviços Básicos:  Os atendi-
mentos aos usuários do Cen-
tro Pop estão mantidos de for-
ma restrita: ao chegarem ao
Equipamento serão encami-
nhados à área externa da Sede,
onde receberão alimentação,
materiais de higiene pessoal,
acesso a banho e lavanderia.

* Atendimentos individuais
e atendimentos em grupos es-
tão temporariamente suspen-
sos, e serão retomados assim
que não configurarem risco à
comunidade.

* Visitas domiciliares e vi-
sitas institucionais estão tem-
porariamente suspensas, e se-
rão retomadas assim que não
configurarem risco à comuni-
dade.

* Busca Ativa / Transporte
dos usuários estão temporari-
amente suspensos, e serão re-
tomadas assim que não confi-
gurarem risco à comunidade.

* Abordagem Social Diur-
na está restrita. Solicitações de
abordagem social diurna serão
atendidas mediante avaliação
da equipe Técnica.

* Abordagem Social Notur-
na está restrita ao transporte
de migrantes que se encontra-
rem no Terminal Rodoviário
e que aceitarem o pernoite no

Abrigo Institucional, e para os
quais serão ofertadas orienta-
ções de prevenção e máscaras
de proteção ao Coronavírus.

* Reuniões Familiares es-
tão temporariamente suspen-
sas, e serão retomadas assim
que não configurarem risco à
comunidade.

* Atividades Comunitárias
e Eventos estão temporaria-
mente suspensos, e serão re-
tomadas assim que não confi-
gurarem risco à comunidade.

* Reuniões com a Rede de
Atendimento estão temporari-
amente suspensos, e serão re-
tomadas assim que não confi-
gurarem risco à comunidade.

Tendo em vista as ações
necessárias, os cuidados pre-
ventivos necessários para o
funcionamento das Unidades
Básicas de Saúde, a Comissão
de Prevenção Controle e
Enfrentamento do novo
Coronavírus (Covid-19),ado-
tou algumas recomendações
que passam a valer nas UBSs.

Sendo elas:
* As Unidades de Saúde

estão adotando medidas pre-
ventivas, visto que no Municí-
pio os casos suspeitos estão
em monitoramento;

* As Unidades Básicas de
Saúde estão preparadas para
o atendimento dos casos sin-
tomáticos respiratórios (sín-
drome gripal) e estarão com
a agenda aberta para deman-
da espontânea,
prioritariamente.

* As Unidades Básicas de
Saúde estão orientadas a SUS-
PENDER os agendamentos
eletivos (consultas médicas e
odontológicas), exceto aque-
les casos mais urgentes,
priorizando aquelas pessoas
que apresentem insuficiência
respiratórias.

* Todas as pessoas que
chegarem nas Unidades para
atendimento, serão acolhidas
e orientadas, pois, as consul-
tas serão destinadas aos ca-
sos prioritários.

* A orientação é SUSPEN-
DER o controle de Hiperten-
são e Diabético, que são mais
vulneráveis e todos os Grupos
de Atividade nas Unidades
Coletivas, a exemplo do Taba-
gismo e atividades físicas, (por
exemplo), a fim de evitar aglo-
merações.

“Estamos estruturando os
atendimentos prioritários em
domicílio, conforme vulnera-
bilidade dos casos, dando pri-
oridade aos problemas respi-
ratórios.

Pedimos às gestantes e
aos responsáveis por crianças
de colo, que liguem na Uni-
dade de referência para saber
a data e hora dos atendimen-
tos, quando for de extrema ne-
cessidade, evitando aglomera-
ções e saídas desnecessárias.

Aconselhamos ainda a po-
pulação a chegar nas Unida-
des após o horário de abertu-
ra, evitando filas e aglomera-
ções”, explicou o Secretário
de Saúde, Mário Carvalho
Terra.

Varginha adota
recomendações

para as Unidades
Básicas de Saúde

22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
CONTRA A INFLUENZA

Em Varginha  vacinação da gripe
começou dia 24 para Idosos e

profissionais da Saúde

Uma notícia interessante para todas as empresas de comér-
cio e serviços do Estado é a apresentação do Projeto de Lei
1713/20, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro (PSDB), que
pode ser votado já na terça-feira da semana que vem (31/03/
20). O PL, apresentado após estudos da Fecomércio-MG e sin-
dicatos, prevê a prorrogação, por seis meses, dos débitos Esta-
duais que tenham vencimento a partir de 1º de março, sejam
tributários ou não. O IPVA e a taxa de Licenciamento são al-
guns exemplos.

Para isso, precisa que todos que tenham contato com algum
deputado estadual, faça contato, pois, é um clamor do comér-
cio e serviços para que os parlamentares votem a favor e não
criem obstáculo à aprovação deste Projeto-lei

IPVA e Taxa de
Licenciamento

prorrogados
por 6 meses
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População de Varginha conta com o
inédito serviço de Telemedicina: o Alô
Doutor

Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura
de Varginha e a Associação Médica cria-
ram o Alô Doutor que oferece atendimen-
to médico por telefone nessa quarentena
de enfrentamento ao coronavírus.

O objetivo é evitar que as pessoas se
dirijam às unidades de Saúde em casos que
podem ser orientados pelos médicos pelo
celular.

O prefeito em exercício, Vérdi Lúcio
Melo, explica que “24 horas por dia 30
médicos estão à disposição de quem pre-

Em mais uma iniciativa de assistência à po-
pulação de Varginha nesse enfrentamento ao
coronavírus, a Prefeitura de Varginha lança o
Plantão de atendimento dos Psicólogos da rede
Municipal de Saúde. As pessoas que sentirem
necessidade de um atendimento psicológico po-
dem recorrer a esse plantão que funcionará mais
ostensivamente durante o dia, mas, que também
prestará assistência à noite e aos finais de sema-
na.

O psicólogo Anderson José explica que nesse
período de isolamento social é mais comum as
pessoas aumentarem a ansiedade e quem já tem
algum transtorno psicológico como a depressão
pode ter mais dificuldade com o confinamento.

“Entre as manifestações de dificuldade em dias
como esses atuais, as pessoas podem apresentar
irritabilidade, insônia e compulsão por alimen-
tos”, explica Anderson. Ele ressalta porém, que
não se tratada de uma psicoterapia, ou seja, esse
serviço é um plantão para atender pontualmente
a população nessa época do enfrentamento ao

Já está no Senado o texto
que prevê repasse por 3 meses
para o trabalhador autônomo,
que deverá cumprir requisitos
como ter mais de 18 anos e não
receber benefício previ-
denciário ou assistencial.

A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quinta-feira (26/
03/20) um projeto que prevê o
pagamento de R$ 600 a traba-
lhadores informais por três
meses em razão da pandemia
do coronavírus.

A mulher que for mãe e
chefe de família poderá rece-
ber R$ 1,2 mil.

Com a aprovação, o texto
seguirá para votação no Sena-
do. Ainda não há data definida
para a análise pelos senadores.
O pagamento do auxílio
emergencial é limitado a duas
pessoas da mesma família.

Segundo estimativa preli-
minar da Instituição Fiscal In-
dependente (IFI), ligada ao Se-
nado, o impacto fiscal com o
auxílio para a União será de R$
43 bilhões por três meses.

O cálculo não considera
ainda as mães chefes de famí-
lia que poderão receber o au-
xílio em dobro.

Pela proposta, poderá rece-
ber o montante o autônomo que
não receber benefícios
previdenciários, seguro desem-
prego nem participar de pro-
gramas de transferência de ren-
da do Governo Federal, com
exceção do Bolsa Família.

Entenda o projeto
O projeto altera uma lei de

1993 que trata da organização
da assistência social no Brasil.
De acordo com o texto, o di-
nheiro será concedido a título
de "auxílio emergencial" por
três meses ao trabalhador que
cumprir os seguintes requisi-
tos: 1) for maior de 18 anos; 2)
não tiver emprego formal; 3)
não for titular de benefício
previdenciário ou assistencial,
4) beneficiário do seguro-de-
semprego ou de programa de
transferência de renda federal,
ressalvado o bolsa-família; 5)

CORONAVÍRUS

Câmara aprova Projeto que prevê R$ 600
por mês para trabalhador informal

cuja renda mensal per capita
for de até meio salário míni-
mos ou a renda familiar men-
sal total for de até três salários
mínimos; que não tenha rece-
bido em 2018 rendimentos
tributáveis acima de R$
28.559,70.

Outros requisitos para re-
ceber o auxílio é: exercer ati-
vidade na condição de Micro-
empreendedor Individual
(MEI), ou ser contribuinte in-
dividual do Regime Geral de
Previdência Social, ou ser tra-
balhador informal, de qualquer
natureza, inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal até 20 de
março de 2020.

Apesar de a previsão ini-
cial de pagamento do auxílio
ser por três meses, o relator da
proposta, Marcelo Aro (PP-
MG), disse que a validade do
auxílio poderá ser prorrogada
de acordo com a necessidade.

O projeto estabelece ainda
que só duas pessoas da mesma
família poderão acumular o
auxílio emergencial.

Para quem recebe o Bolsa
Família, o texto ainda permite
que o beneficiário substitua
temporariamente o programa
pelo auxílio emergencial, se o
último for mais vantajoso.

BPC -O que é BPC e
quem tem direito?

Podem receber o BPC pes-
soas ido- sas com 65 anos ou
mais e pessoas com deficiên-
cia. O benefício é destinado a
idosos que não têm direito à
previdência social e a pes- soas
com deficiência que não po-
dem trabalhar e levar uma vida

independente. A renda famili-
ar nos dois casos deve ser in-
ferior a 1/4 do salário mínimo.

O projeto de lei pretende
ainda resolver um impasse em
relação ao Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), que
é pago, no valor de um salário
mínimo por mês, a idosos ou
pessoas com deficiência de
baixa renda.

O projeto aprovado nesta
quinta pela Câmara tenta resol-
ver esse imbróglio. Pelo pro-
jeto, terão direito ao benefício
pessoas com mais de 65 anos
ou com deficiência que tenham
renda familiar per capita: igual
ou inferior a um quarto do sa-
lário-mínimo, até 31 de dezem-
bro de 2020; igual ou inferior
a meio salário-mínimo, a par-
tir de 1° de janeiro de 2021.

No entanto, diante da
pandemia do coronavírus, o
projeto abre brecha para am-
pliar o critério da concessão de
benefício ainda neste ano.

O benefício poderá ser
concedido para quem recebe
até meio salário mínimo per
capita, em escala gradual a ser
definida em regulamento, de
acordo com uma série de fato-
res agravados pela pandemia,
como comprometimento
socioeconômico familiar.

Antecipação
O projeto também prevê a

antecipação do pagamento do
auxílio para quem ainda está na
fila do BPC para pessoa com
deficiência e do auxílio-doen-
ça. No caso do BPC, o projeto
prevê pagamento de R$ 600.
Para o auxílio-doença, o valor
é de um salário mínimo.

cisar fazer uma consulta. São esses médi-
cos que vão orientar as pessoas se elas de-
vem ir a um posto de Saúde com atendi-
mento presencial”.

Vérdi enfatiza que as policlínicas estão
atendendo somente casos necessários ou in-
dicados pelos médicos da Telemedicina.

Dessa forma, espera-se que haja menor
contágio das pessoas ao não ir às unidades
de Saúde. “Nos reunimos com os represen-
tantes da Associação Médica que abraçou
essa causa em favor da população de
Varginha nesse período de confinamento
necessário ao enfrentamento da pandemia
mundial”, ressalta Vérdi.

Vérdi lança plantão de Psicólogos para atendimento 24h
coronavírus.

Para melhor atender a população, a cidade foi
dividida em quadrantes e de acordo com o local
onde a pessoa mora, ela deverá telefonar para o
profissional determinado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde – que fará o atendimento de ur-
gência psicológica. Anderson lembra que para as
pessoas que moram sozinhas, o isolamento soci-
al é pior e reforça que quem precisar pode ligar e
entrar em contato com os psicólogos.

O prefeito em exercício Vérdi Lúcio Melo ex-
plica que essa é mais uma prestação de serviço
que a Prefeitura passa a oferecer, pois, a Admi-
nistração está atenta às demandas da população
para que “todos juntos consigamos passar por esse
enfrentamento em Varginha com o máximo de
dignidade sabendo que temos profissionais que
estão trabalhando a todo vapor para que as pes-
soas sejam assistidas”.
Confira no quadro o esquema de funcionamen-
to do plantão contendo as regiões, os profissio-
nais que estão à disposição e os horários.

O Senado vota nesta segunda-feira (30/03) o pagamento de um
auxílio emergencial por três meses, no valor de R$ 600, destinado

aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa. O
presidente da Casa, Davi Alcolumbre, confirmou a votação para o

início da próxima semana em postagem no Twitter.
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(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

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

Alunos do MARISTA participam do Projeto “VISITE A CÂMARA”
Dois grupos de alunos da escola Marista estiveram na Câmara de Varginha. Os alu-

nos, com idade entre sete e nove anos, cursam o 3º ano do Ensino Fundamental. A
recepção dos alunos marcou o retorno das visitas orientadas ao Legislativo Municipal
através do projeto “Visite a Câmara”.

Durante a visita, os alunos foram recepcionados pelo diretor da Escola do Legislativo,
Gleison Marques, que se fazia acompanhado pelo vereador Leonardo Ciacci, e tiveram
a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história do Casarão que hoje abriga a
Câmara de Varginha e é um bem tombado pelo patrimônio Cultural.

Os alunos foram incentivados a participar fazendo perguntas, enquanto, de maneira
prática e didática, Marques - diretor da Escola,  e o vereador Ciacci explicavam o traba-
lho desenvolvido pela Câmara e pelos vereadores no Plenário.

O projeto “Visite a Câmara” faz parte das atividades oferecidas pela Escola do
Legislativo e visa fortalecer a relação entre a comunidade e o Poder Legislativo.

Toda a comunidade, escolas e demais grupos podem realizar a visita orientada. O
agendamento pode ser feito através do telefone (35) 3219-4757.

(35)

3222-6046

* Perícia
* Auditoria

* Consultoria
* Contabilidade

CRC 7363 MG

E-mail: valimconsultoria@yahoo.com.br

Contadores
Associados

Rua Alberto Cabre, 539 Vila Pinto VARGINHA
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O prefeito em Exercício
de Varginha, Vérdi Lúcio
Melo, já comprou 100 tes-
tes para o Coronavírus.
“Esses testes devem chegar
na primeira quinzena de
abril. E agora estamos ne-
gociando a compra dos tes-
tes rápidos para a nossa po-
pulação. Porém, como a de-
manda está sendo grande,
estamos aguardando que
tudo dê certo o quanto an-
tes”, revela Vérdi.

Tudo isso vem para so-
mar aos testes enviados pelo

Vérdi - prefeito em Exercício
autoriza compra de
Testes Respiradores

Máscaras Luvas e Monitores
SUS ao Município. A Pre-
feitura também adquiriu
Equipamentos de Proteção
Individual – EPI´s para os
profissionais de Saúde
como 30.000 máscaras,
além de luvas, macacões e
sapatilhas descartáveis, res-
piradores e monitores de
avaliação dos batimentos
cardíacos e pilhas para equi-
par a UPA, aumentando a
capacidade de atendimento.

“A Secretaria Municipal
de Saúde fez um levanta-
mento que atendemos pron-
tamente com a aquisição,
inclusive, de produtos para
a constante higienização das
unidades de Saúde, incluin-

do as UBS´s, UAPS, PSF´s,
UPA e Hospital Bom Pas-
tor. São produtos como de-
sinfetante, água sanitária,
papel toalha, sabonete líqui-
do e álcool gel.

O Hospital Bom Pastor
está adquirindo respiradores
e monitores, e outros equi-
pamentos necessários para
o enfrentamento ao corona-
vírus.

Varginha está tomando
medidas para a proteção da
população. Mas, só vamos
vencer o coronavírus com a
população permanecendo
em casa - saindo somente
em casos extraordinários”,
ressalta Vérdi.

A Secretaria Estadual de Fazenda anunciou
nesta sexta-feira (27/03), a pedido do deputa-
do Antonio Carlos Arantes, a prorrogação do
prazo de validade das Certidões Negativas de
Débitos junto ao governo Estadual por três
meses. “atendendo a uma demanda do Sindi-
cato da Indústria de Software e da Tecnologia
da Informação do Estado de Minas Gerais
(Sindinfor).

O presidente do Sindinfor, Fábio Véras,
agradeceu o empenho de Arantes: “Prorrogar
o prazo das CNDs é uma decisão que ajudará
minimizar consequências e as instabilidades
na Indústria Digital mineira. A obrigatoriedade
da regularidade das certidões representaria de-
missões e o fechamento da maioria das em-
presas”, afirmou.

Arantes consegue
importantes conquistas no

combate ao coronavírus
junto ao governo Zema

Outra demanda do Sindinfor, também apre-
sentada por Arantes, o Comitê Extraordinário
da Covid 19 do Governo de Minas reconheceu
como atividade essencial a desenvolvida pelos
trabalhadores de tecnologia da informação e
de processamento de dados, como gestão, de-
senvolvimento, suporte e manutenção de
hardware e software, alem de hospedagem e
conectividade. Essas atividades poderão con-
tinuar funcionando normalmente.

Antonio Carlos Arantes agradeceu as con-
quistas: “O Governo se mostrou sensível às afli-
ções de trabalhadores e empreendedores. Ne-
gócios poderiam ser inviabilizados, empregos
deixariam de existir e ninguém quer isso ago-
ra. Muitos setores não podem parar”, justifica
Arantes.


