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E na segunda-feira, dia 8/06, começou a constru-
ção dos novos Abrigos de passageiros do ponto Cen-
tral do Transporte Coletivo de Varginha. As obras
contemplam ainda a execução de calçadas acessíveis
e a revitalização do entorno da Praça Getúlio Vargas,
no centro da cidade, onde serão instalados os novos e
modernos abrigos, confeccionados com estrutura em
aço, cobertura em policarbonato, fechamento com
vidro temperado e piso e bancos em granito.

 Prefeito Vérdi Melo determina e Obras do novo abrigo
para os usuários do transporte Coletivo na Praça Getúlio Vargas

começaram na segunda-feira, dia 8 de junho
O Prefeito Vérdi Melo reuniu com o secretário de

Obras, Willian Gregório e sua equipe, e com repre-
sentantes da empresa Vitória, vencedora da licitação,
para tratar dos últimos detalhes desta importante obra.

“Acertamos todos os detalhes para o início da cons-
trução dos novos Abrigos, com prazo de 90 dias para
a conclusão da obra, que vai atender as necessidades
dos usuários do transporte Coletivo, dentro das nor-
mas de acessibilidade”, disse o prefeito Vérdi.
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A Prefeitura de Varginha vem a público a fim de prestar esclarecimentos com
relação à notícia que foi veiculada para a imprensa e redes sociais pelo Presiden-
te da ACIV, na qual diz que o comércio passará a funcionar a partir de 15 de
junho, das 10h às 19h, de segunda a sexta, com uma hora para o almoço e, aos
sábados, das 9h às 14h, por deliberação do “Comitê de Enfrentamento ao
Coronavírus”.

Em verdade, o “Gabinete Especial de Combate à Crise Causada pelo
Coronavírus”, é órgão especial e temporário, criado pelo Decreto Municipal nº
9.776/2020, com o fim de assessorar o Prefeito Municipal na tomada de decisões
referentes às ações de combate e prevenção ao Coronavírus, uma vez que decisão
e edição de Decretos Municipais cabem, por determinação legal (Lei Orgânica
do Município), exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Nesse sentido, sempre e com o fim de democratizar as decisões e ações neste
momento extraordinário, o Prefeito resolveu, antes de decidir, ouvir setores di-
versos da sociedade, instituindo referido Gabinete, o qual é composto por 23
membros, sendo a maioria de profissionais da área da Saúde, sob a Coordenação
do Secretário Municipal de Saúde.

Na presente data (05/06/2020), o “Gabinete Especial de Combate à Crise Cau-
sada pelo Coronavírus” se reuniu, das 9h às 11h30, tendo, por votação da maio-
ria, sugerido ao Prefeito Municipal que o horário do comércio seja ampliado, a
fim de diluir a concentração de pessoas, sugerindo, ainda, o horário já referenciado,
a fim de que não coincida com o encerramento das atividades de outros setores
da economia local. O “Gabinete Especial” sugeriu, ainda, que as atividades do
Shopping local possam se realizar também aos domingos.

Assim, a proposta realizada pelo “Gabinete Especial” está sendo analisada pe-
los órgãos Técnicos do Município, uma vez que a Vigilância Sanitária, Posturas e
Guarda Municipal estão avaliando protocolos, e a Procuradoria Geral do Municí-
pio está fazendo a necessária análise de legalidade do ato e qual sua extensão
legal e jurídica.

Portanto, a ampliação do horário, sugerida pelo “Gabinete Especial de Comba-
te à Crise Causada pelo Coronavírus”, condiciona-se à análise Técnica e Jurídica
dos órgãos acima referenciados e, após, autorização do Prefeito Municipal, com
a expedição do Decreto respectivo, não se podendo fazer quaisquer afirmativas
de que o horário será estendido antes que o ato normativo seja publicado.

Prefeitura Municipal de Varginha

Em decisão unânime, o
TSE autorizou na quinta-
feira, 4/06, que as conven-
ções partidárias para as elei-
ções municipais de 2020
sejam realizadas por meio
virtual. A medida, definida
após uma consulta feita
pelo deputado federal Hiran
Manuel (PP-RR) sobre o
tema, se deu em resposta ao
cenário imposto pela pan-
demia do novo coronavírus.

 NOTA SOBRE A AMPLIAÇÃO
DO HORÁRIO DO COMÉRCIO

Momento importante no ca-
lendário eleitoral, as con-
venções são reuniões de
filiados e delegados das si-
glas para a oficialização de
candidaturas e alianças, e
serão realizadas entre o dia
20 de julho e 5 de agosto -
apesar da pandemia, o ca-
lendário está mantido.

O TSE também definiu
que os partidos poderão
usar a ferramenta tecnoló-
gica que julgarem mais ade-
quada. O relator, ministro
Luis Felipe Salomão, refor-
çou que as convenções de-
vem seguir as regras já pre-
vistas na lei, e propôs que
o TSE crie um grupo de tra-
balho focado na questão das
convenções virtuais. A pro-

posta contou com aval do
presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso.

O órgão vem mantendo
as datas do calendário elei-
toral, e a possibilidade de
adiar o pleito municipal de
2020 segue indefinida.

Barroso admite a possi-
bilidade de adiar as vota-
ções até dezembro, mas,
descarta prorrogar manda-
tos.

Como a data de realiza-
ção das eleições é determi-
nada pela Constituição Fe-
deral, a aprovação de uma
eventual nova data para as
eleições cabe ao Congres-
so Nacional, por meio de
um Projeto de Emenda à
Constituição (PEC).

Por coronavírus, TSE
autoriza convenções
partidárias virtuais

De há muito, somos sabedores da intenção e pro-
pósito do Zacarias Piva - vereador, se colocar como
candidato a Prefeito de Varginha, agora, nas eleições
deste ano. Para tanto, em seus contatos, tanto com os
eleitores - que votam, e os não eleitores - que não
votam, tem demonstrado sua vocação para o Execu-
tivo. Tanto é verdade que se mantem candidato nes-
tas eleições, mas, tão somente para Prefeito, visto que,
para vereador, e, quiçá, vice, já está descartada a pos-
sibilidade. Mas, como em política tudo é possível, o
imprevisto e até o imprevisível pode acontecer.

Mas, porém, todavia, contudo, Zacarias Piva sem-
pre se noticiou e se posicionou como candidato a pre-
feito; agora continua a se anunciar como pré-candi-
dato, e, nas convenções, se anunciará como candida-
to, e certamente se sairá candidato a prefeito de
Varginha.

Por  que essa delonga firme à chefia do Executivo
de Varginha, se não a sua firmeza, o seu propósito, a
sua vontade inabalável de também deixar seu legado
como Prefeito de Varginha, pois, como cidadão, como
profissional e como vereador já há o seu serviço, e
muito bem prestado, a comunidade varginhense.

Ademais, Zacarias Piva agora está longe e livre
das amarras do deputado Dimas Fabiano e seu grupo
- agora formando seu próprio grupo ao se filiar ao
PSL, e, ao mesmo tempo, somando alianças com ou-
tros partidos, e até mesmo com aliados filiados a ou-
tros partidos.

Quanto aos demais que se noticiaram e se notici-
am como possível candidato a Prefeito - e agora como
pré-candidato - nas convenções realmente se sairão
candidatos a Prefeito de Varginha, mas, nem todos
que se anunciaram, até mesmo como pré-candidato.

Certo mesmo, candidato a Prefeito - o que ficou
patente ao assumir a chefia do Executivo, Vérdi Lú-
cio Melo ficou sem as amarras, aquelas próximas de
sua então convivência política como vice-prefeito,
para tomar seu rumo próprio, mesmo sabedor de que
não pode e não dispensará os apoios políticos com os
quais conviveu nos últimos anos como vice-prefeito.

Porém, também é sabedor de que seus convivas,
não se sabe quantos, tomarão outra direção que não a
de seguir de mãos dadas com Vérdi Lúcio Melo rumo
à Prefeito pelos votos nas urnas.

Para tanto, se já dedicava de corpo e alma a este
objetivo, agora como Prefeito tem mais um impor-
tantíssimo instrumento para ajudar a alavancar sua
candidatura - a caneta (seja Bic ou outra que usar).

Engana-se quem pensa que a caneta só serve para
determinar a realização de obras. Serve a caneta, e
muito, para dizer quem são aqueles auxiliares de sua
confiança, nomeando-os para funções na Adminis-
tração Municipal. E, quiçá, para demitir...

E mais ainda, o seu atendimento às reivindicações
dos eleitores e da população em geral, o que já vinha
demonstrando como vice-prefeito, agora ficando pa-
tente com sua presença em todos os setores da Admi-
nistração Municipal, notadamente com sua presença
nas obras que pipocam por todos os cantos e recantos
da cidade e zona rural, sejam elas advindas de ainda
vice-prefeito, mas, com tamanha intensidade naque-
las de sua iniciativa - aquelas que levarão a sua assi-
natura, deixando a sua marca como Prefeito de
Varginha em 2020.

E, pelo visto, a carruagem está passando, recheada
de obras e serviços ofertados à população.
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Licença médica de servidores da Lei 100 será

regularizada. Representante da Seplag garantiu
que os processos serão concluídos até julho.
Acesso às teleaulas também foi debatido.

Até o final de julho, todos os servidores atingidos pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei 100 que pediram re-
visão de licenças médicas e ainda não obtiveram resposta de-
verão ter seus processos concluídos.

O compromisso foi assumido pela Superintendente da Cen-
tral de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Ana Cleide de Oli-
veira Ávila, na primeira audiência pública da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizada na modalida-
de remota, na sexta-feira (5/6/20).

A reunião teve por objetivo debater a situação, no atual con-
texto decorrente da Covid-19, dos professores designados para
a função de apoio aos alunos com deficiência, assim como a
dos profissionais atingidos pela Lei 100 que tiveram
restabelecidas suas licenças para tratamento de saúde.

“Estamos retomando agora as perícias, com muito cuidado.
No máximo até final de julho, todos os processos serão atendi-
dos. É um compromisso que assumo com vocês”, disse Ana
Cleide.

Mário de Assis, representante dos adoecidos da Lei 100 e
coordenador do Movimento Pais e Avós - Sentinelas pela Qua-
lidade na Educação, reconheceu as conquistas obtidas pelos
servidores adoecidos enquadrados na Lei 100, que, no final do
ano passado, tiveram prorrogada a sua permanência no Estado
até o fim de 2023, mas, apontou “timidez e lentidão” na colo-
cação em prática das medidas adotadas.

“O que conquistamos no fim do ano passado precisa ser
colocado em prática. Os adoecidos da Lei 100 pagaram pela
previdência e têm direito a ela. Queremos perícia justa e apo-
sentadoria rápida”, pontuou, pedindo “mais humanidade no
tratamento dos adoecidos, muitos sofrendo de doenças termi-
nais”.

Pais e professores apontam
problemas no acesso às teleaulas
Presidente da Associação dos Professores de Atendimento

Educacional Especializado de Minas Gerais (Apaeed), Rilton
Ramos Hildebrando, retratou a preocupação de pais de alunos
com deficiência com as teleaulas. Ele apontou dificuldades de
acesso à internet por parte da maioria dos alunos, além do nú-
mero limitado de municípios que alcançam o sinal da Rede
Minas, por onde as aulas são transmitidas.

“O sinal chega em apenas 198 dos 853 municípios minei-
ros, deixando de fora 77% dos municípios”, lamentou. Desta
forma, acredita que o objetivo de inclusão educacional não
está sendo cumprido, já que as teleaulas não atingem a maio-
ria dos alunos da educação especial, que estariam sofrendo,
inclusive, com número insuficiente de professores de apoio.

Além disso, segundo ele, as designações foram interrompi-
das e alguns diretores estariam direcionando os professores de
apoio a alunos que não têm laudo de deficiência, criando so-
brecarga para os docentes.

Segundo Rilton, a Apaeed dispõe de um projeto pronto para
atender os alunos da educação especial por meio de teleaulas.
Para isso, pediu apoio à Secretaria de Educação.

O presidente da Associação dos Professores e Profissionais
da Educação Inclusiva de Minas Gerais (Appeimg) e profes-
sor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologia
Assistivas, João Paulo Alves Soares, lamentou a falta de PETs
- Programas de Educação Tutorial – específicos para a educa-
ção especial.

A superintendente de Políticas Pedagógicas da SEE, Esther
Augusta Nunes Barbosa, apontou a impossibilidade de se fa-
zer um PET adaptado para cada tipo de deficiência, mas, des-
tacou que a Secretaria dispõe de processos em Braile, para
estudantes com deficiência visual grave, e em Libras, para alu-
nos surdos, além de oferecer guias de orientações para pais e
alunos para a rotina de autistas e estudantes com deficiência
intelectual.

Reuniões remotas de comissões são elogiadas
A maior parte dos deputados participou do debate de forma

remota A maior parte dos deputados participou do debate de
forma remota - Foto: Guilherme Dardanhan

Professor Wendel Mesquita elogiou “o esforço da Mesa e
do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), assim
como da assessoria Técnica da Casa”, no sentido de criar al-
ternativas para a manutenção dos trabalhos legislativos nesse
período excepcional.

O mesmo fez o vice-presidente da comissão, deputado
Duarte Bechir (PSD), reforçando a capacidade de adaptação
da Assembleia e destacando o seu papel pioneiro na adoção
das novas medidas.

O parlamentar também elogiou a forma como o Governo do
Estado vem conduzindo a questão dos adoecidos da Lei 100 e
o diálogo que tem mantido com a comissão, reconhecendo que
“houve avanços no apoio à pessoa com deficiência”.

Os deputados Zé Guilherme (PP) e Doutor Paulo (Patri) tam-
bém elogiaram a iniciativa da Assembleia no sentido de garan-
tir o processo Legislativo no período de pandemia, por meio
de reuniões remotas.

As praças e quadras
de Varginha começa-
ram a ser revitalizadas.

 As praças e quadras ga-
nham cores variadas, lim-
peza, troca de encanamen-
to, capina, manutenção das
luminárias, instalação de
postes e revitalização dos
banheiros, além da sinaliza-
ção viária com coordenação
do Departamento Munici-
pal de Trânsito – Demutran.

A determinação partiu do
prefeito Vérdi Melo que
convocou três equipes en-
volvendo as Secretarias
Municipais de Obras e Ser-
viços Urbanos; Esportes e
Lazer; e de Governo. Com
essas três frentes de traba-
lho, estão sendo atendidas
diferentes regiões simulta-
neamente.

O objetivo é aproveitar
esse período de isolamento
social em que há um trân-
sito menor de pessoas nes-
ses espaços públicos para
mudar o visual, fazer uma
limpeza e dar uma total
revitalizada nas 38 praças
da cidade.

A reunião em que o pre-
feito Vérdi determinou a
execução do trabalho foi no
dia 24 de abril. A partir daí,

Prefeitura de Varginha já começou
a revitalizar Praças e Quadras

três equipes estão empenha-
das e o resultado já pode ser
visto em locais como na
Vila Barcelona onde a Pra-
ça da Pedreira e a José
Braga Jordão já estão pra-
ticamente prontas.

A praça da Pedreira está
sendo remodelada para se
transformar em ponto turís-
tico, atendendo o pedido do
Prefeito, aproveitando a
exuberante beleza natural
que tem uma pedra gigan-
tesca e uma vegetação rica,
cujo verde predomina.

Já a Praça José Braga
Jordão, que fica no alto do
bairro, conta, inclusive,
com Academia de Rua, e
tudo foi revitalizado.

No Parque Eliane (tam-
bém nas imediações da Bar-
celona), a Praça Joana
D´Arc já está de cara nova.

Em outra região, também
bastante populosa, no alto
do Sion, a Praça Marcos
Frota está sendo revitali-
zada e já concluído o servi-
ço na Praça Nossa Senhora
Aparecida (Três Bicas) e na
Praça São Pedro (Vila Flo-
resta); bem como na Praça
Coronel Emílio (final da av.
Dr. José Bíscaro – perto da
antiga Cadeia).

Praça  Caetano Pássaro (Renato Clepf)- Cidade Nova
Praça do Café - Jardim Andere
Praça Cleber Holanda (Unifal) - Padre Vitor
Praça dos Direitos Humanos (Pedreira) - Vila Barcelona
Praça Estrela do Sul (Escadão) - Vila Murad
Praça dos Estudantes (Caic 1) - Imaculada
Praça Coronel Emílio Resende - Centro
Praça Getúlio Vargas - Centro
Praça dos Girassóis - Pinheiros
Praça Helena Paiva Lacerda - Vila Paiva
Praça Henrique Batista - Vila Pinto
Praça Jasmina B. Davi - Morada do Sol (Biquinha)
Praça Joana D’Arc - Vila Murad
Praça Joana D’Arc - Parque Eliane
Praça João Pessoa - Centro
Praça João Rabelo - Santa Terezinha
Praça José Braga Jordão - Vila Barcelona
Praça José de Resende - Paiva Centro
Praça Leopoldo Melo - Fátima
Praça Luiz do Prado - Jardim dos Pássaros
Praça Maestro Romualdo Oliveira - Jardim Andere
Praça Marcos Frota - Alto Centenário
Praça Marechal Deodoro - Bom Pastor
Praça das Missões - Vila Morais
Praça das Nações (Faculdade de Direito) -Centro
Praça Nossa Senhora Aparecida - Três Bicas
Praça Nossa Senhora Aparecida - Vila Murad
Praça Nossa Senhora do Sion - Sion
Praça Parque Eliane - Parque Eliane
Praça Pernambuco (Rua Paraná) - Centro
Praça Pinto de Oliveira - Centro
Praça do Pontal (Buzuca) - Santana
Praça Roque Rotundo - Centro
Praça das Rosas - Pinheiros
Praça Santa Cruz - Centro
Praça Santa Mônica (Marcha Ré) - Santana
Praça São Charbel - Jardim Andere
Praça São Pedro - Vila Floresta
Praça São Sebastião - São Sebastião
Praça Senador Teotoni Vilela - Santa Maria
Praça Sol Nascente - Bom Pastor
Praça Odorico Venga - Bom Pastor
Praça 20 de Agosto (maçonaria) - Parque Mariela

RELAÇÃO DAS PRAÇAS
QUE SERÃO REVITALIZADAS

Cores e zelo nas Praças de Varginha

Equipes realizam a revitalização de prfaças e quadras

Praça Coronel Emílio Rezende

Praça Estrela do Sul - Vila Murad

Praça José Braga Jordão - Alto da Vila Barcelona

Praça N. S. Aparecida - Vila Murad
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Dr. Alencar Faleiros - PSDB
Indicação:
* Solicitando ao prefeito
Vérdi Melo, à Secretária Mu-
nicipal de Habitação e Desen-
volvimento Social, através do
Centro de Referência Especi-
alizado – Creas, ao Secretário
Municipal de Saúde, através
dos Centros de Atenção
Psicossocial, Álcool e Drogas
– CAPS-AD e Infanto-Juvenil – CAPSi, à Secretária Munici-
pal de Educação e à Universidades e Instituições que lidam
com adolescentes e adultos jovens, para realização em Varginha
de um instrumento de triagem que identifica casos que, pre-
ventivamente, podem ser ajudados havendo uma estrutura in-
tegrada entre todas as instituições que lidam com adolescentes
e adultos jovens.

Buiú do Ônibus – PP
Indicações:
* Solicitando ao prefeito Vérdi
e ao Secretário Municipal de
Meio Ambiente para recolhi-
mento adequado de todo o lixo
das lixeiras instaladas no Con-
domínio Portal Tulipas do
Campo.

* Solicitando ao prefeito Vérdi a realização das seguintes
melhorias no bairro Imperial: sinalização de trânsito e cons-
trução de calçada em toda extensão da Rua Francisco Santos
Silva; operação tapa buraco na Rua Neuza Mambeli
Dominguito, próximo ao imóvel de número 25; e pintura de
sinalização adequada em toda a Avenida Marlene Pieve
Miranda, incluindo faixa de pedestres em frente ao ponto de
ônibus, próximo à esquina com a Avenida João Miranda.

Carlos Costa – MDB
Indicações:
* Solicitando ao prefeito Vérdi
e ao diretor do Serviço Muni-
cipal Funerário e de Organiza-
ção de Luto que tomem provi-
dências para permanência de
dois agentes funerários no pe-

ríodo noturno e não apenas um, como tem acontecido ultima-
mente.
* Solicitando ao prefeito Vérdi e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos e ao Secretário Municipal de Agri-
cultura e Pecuária que tomem providências para recuperação
das estradas rurais de Varginha e a volta do transporte coletivo
rural.

Carlúcio Mecânico - SD
Indicação:
* Solicitando ao prefeito
Vérdi que promova a revita-
lização da quadra e da praça
do bairro Centenário.
Requerimento:
* Solicitando ao prefeito
Vérdi e ao Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos as seguintes informações
sobre o recapeamento asfáltico nas vias públicas da cidade:
Há planejamento para realização da obra? Se positivo, quais
logradouros estão na previsão? Houve licitação? Qual a em-
presa vencedora? Qual o valor a ser investido? Há uma altura
mínima da camada do asfalto? Há prazo para a conclusão da
obra? Das Avenidas Almirante Barroso e Doutor José Justiniano
dos Reis, será retirado todo o asfalto danificado ou fará o
recapeamento só tapando os buracos?

Delegado Celso Ávila - PSDB
Requerimentos:
* Solicitando ao prefeito Vérdi
as seguintes informações sobre
a execução da obra de refor-
ma na Praça da CEMIG, no
alto da Vila Paiva, onde foram
gastos R$ 94.000,00 (noventa
e quatro mil reais): Quais fo-
ram os serviços realizados e
seu custo detalhado? (Remeter memorial descritivo, plano de
trabalho e planilha respectiva). Qual o valor efetivamente gas-
to na obra? A obra já foi encerrada e recebida pelo Município?
Se positivo, remeter documento probante. Se negativo, quais
as pendências existentes? Outras informações pertinentes.

Cláudio Abreu - PSL
Indicações:
* Solicitando ao prefeito
Vérdi a implantação de redu-
tor de velocidade na Avenida
Antônio Menegueli, no bair-
ro Residencial Belo Horizon-
te.
* Solicitando ao prefeito
Vérdi a reestruturação da si-

nalização na Rua Doutor João Batista Reis.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação
* Solicitando ao prefeito
Vérdi, ao Secretário Munici-
pal de Desenvolvimento Eco-
nômico e ao representante da
empresa prestadora de servi-
ços de iluminação pública no
Município para instalação de

braço de luminária com lâmpada em postes localizados na Rua
Vereador José Francisco, próximo ao Cemei Clery Forjaz Lou-
reiro, no bairro Santana.

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitando ao prefeito
Vérdi e ao Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Urba-
nos para realização de pintura
de sinalização de faixas de pe-
destres, legendas de solo e co-
locação de placas indicativas
e reguladoras de travessia de pedestres em toda a extensão da
Rua Dr. José Bíscaro, principalmente no cruzamento próximo
ao Mercado do Produtor.

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicações:
* Solicitando ao prefeito
Vérdi, através do Secretário
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos, e à Companhia
de Saneamento de Minas Ge-
rais – Copasa, as seguintes
melhorias na Avenida Rio São
Francisco, no bairro Imacula-
da Conceição:  capina e lim-
peza, melhoria na sinalização
ao longo da via, em especial na confluência com Avenida Rio
Verde e Avenida Aristides Ribeiro, e desentupimento da rede
de esgoto.
* Solicitando ao prefeito Vérdi, ao Secretário Municipal de
Saúde, através da responsável pela Vigilância Sanitária, e ao
Diretor da Guarda Civil Municipal, para estudos de viabilida-
de de realização de uma campanha para auxílio assistencial à
Associação Vida Viva e controle da circulação de pessoas no
local de atendimento.

Leonardo Ciacci - PP
Indicações:
* Solicitando à Mesa Diretora
da Casa Legislativa estudos e
providências para que não haja
recesso parlamentar no mês de
julho do corrente ano.
* Solicitando ao prefeito Vérdi
que tome providências para re-

alização de capina, limpeza e melhorias na iluminação da Ave-
nida Zizi Campos Nogueira, no bairro Jardim Sion, até a Fa-
zenda Experimental.

Marquinho da Cooperativa - PRB
Indicação:
* Solicitando ao prefeito Vérdi
que promova estudos e provi-
dências necessárias à privati-
zação do Parque Zoobotânico
Municipal Dr. Mário Frota e a
transformação da Secretaria
Municipal de Turismo e Co-
mércio em uma fundação Mu-
nicipal.
* Solicitando à Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
Copasa a seguinte informação: Que providências estão sendo
tomadas para ajudar a população em meio à pandemia?

Zacarias Piva - PSL
Indicação:
* Solicitando ao prefeito
Vérdi, através do Secretário
Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, para realização de re-
paros estruturais e na malha
asfáltica da Rua Presidente
Kennedy, próximo ao imóvel de número 100.
Requerimento:
* Solicitando ao prefeito Vérdi, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, através do Departamento Munici-
pal de Transporte e Trânsito e à concessionária Turilessa/
Autotrans, solicitando as seguintes informações: Está haven-
do, por parte do Executivo, alguma fiscalização quanto ao nú-
mero de ônibus circulando, especialmente nos horários de pico?
Quantos ônibus, em média, estão circulando nos dias úteis?
Quantos circulavam nesses mesmos dias, nos meses de janei-
ro e fevereiro? Houve redução?

Zilda da Silva - PP
Indicação:
* Solicitando ao prefeito Vérdi
que tome providências cabí-
veis, através do Secretário
Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, para realização de
intensificação da coleta de lixo
na lixeira existente na Estrada dos Tachos, próximo à Igreja de
São Judas.
Requerimento:
* Solicitando ao prefeito Vérdi as seguintes informações so-
bre escrituras das casas populares do Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse Público, existentes nos bairros Pró Mo-
radia, São Francisco, Jardim Primavera e Imaculada II: os mo-
radores já estão procurando a Prefeitura para requerer a escri-
tura do seu imóvel? Quando os moradores receberão suas es-
crituras?
* A presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda
Silva, apresentou um requerimento encaminhado ao chefe do
Executivo no qual solicita informações sobre providências
quanto à Saúde da mulher e medidas de planejamento familiar
que estão sendo tomadas durante a pandemia da Covid-19.
   Segundo Zilda, pandemias aprofundam desigualdades soci-
ais e de gênero e é importante que governantes, gestores, Po-
der Legislativo e sociedade civil estejam atentos tanto para
minimizar os impactos do surto quanto para entender as
consequências das próprias medidas de sua contenção sobre a
saúde das pessoas, em especial aos setores vulneráveis da so-
ciedade.
   “O olhar desta proposição recai sobre a saúde e direitos
reprodutivos das mulheres no contexto da pandemia da Covid-
19. Há um alerta da Organização Mundial de Saúde de que
mulheres gestantes e seus bebês devem ser consideradas po-
pulação de risco e receber mais atenção durante o surto do
coronavírus”, explicou.
   A vereadora destacou ainda que é recomendado ao poder
público que invista no fortalecimento das políticas públicas
que reforcem o aconselhamento em saúde e planejamento fa-
miliar, garantindo maior acesso a métodos anticoncepcionais
de longa duração, quando for desejo da mulher, que requisite
aos profissionais de saúde que garantam a ampliação da vali-
dade de receitas de contraceptivos, bem como o planejamento
com relação aos estoques dessas medicações.

PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!

A Câmara Municipal de Varginha, através da Escola do
Legislativo, promoveu no dia 2 de junho (terça-feira), às 19h,
uma palestra online e gratuita sobre a nova legislação eleitoral
e as principais mudanças para as eleições deste ano.

O tema foi conduzido pelo palestrante Adelson Barbosa
Damasceno, advogado especialista em direito público e elei-
toral. A transmissão foi ao vivo pelo Facebook da Escola do
Legislativo e Facebook e Youtube da Câmara Municipal de
Varginha.

A palestra foi dedicada em especial a todos os pré-candida-
tos e pessoas que trabalham em campanhas eleitorais, mas,
qualquer pessoa interessada pode participar.

Para a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva, a for-
mação política faz parte dos pilares que sustentam a atuação
da Escola do Legislativo. “Nos últimos anos a Escola tem con-
tribuído de forma significativa na formação dos agentes políti-
cos e da população como um todo. E nesse ano, mesmo em
tempos de pandemia, não podia ser diferente. Através da
tecnologia discutimos esse tema importante para o momento,
tendo em vista as eleições municipais”, destacou Zilda Silva.

VEREADORES VISITAM HOSPITAL DE CAMPANHA - EM EDIÇÃO DO CÂ-
MARA SOCIAL - Estrutura foi montada com apoio do Legislativo, que cortou R$ 1 milhão
do seu orçamento para destinar para a Prefeitura. Em mais uma edição do Câmara Social na
Saúde, os vereadores de Varginha visitaram, na tarde do dia 6/05, as instalações do Hospital de
Campanha montado na sede da Unifal, no alto do Sion. Além da presidente da Câmara, vereadora
Zilda Silva, também estiveram presentes os vereadores Buiú do Ônibus, Carlos Costa, Delega-
do Celso Ávila, Dudu Ottoni, Leonardo Ciacci, Pastor Fausto e Zué do Esporte.
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O vereador Dudu Ottoni esteve, na manhã do dia 7 de maio,
na sede do Centro de Especialidades Odontológica - CEO - de
Varginha para verificar o cumprimento da Emenda ao orça-
mento Municipal, de sua autoria, que permitiu destinar R$ 150
mil para a Instituição. O recurso foi utilizado para a aquisição
de um equipamento para radiografias panorâmicas, totalmen-
te digital., sem necessidade de filme.

De acordo com o coordenador do Centro de Especialidades
Odontológicas, Augusto Cesar Souza Raimundo, com a aqui-
sição deste aparelho serão economizados cerca de R$ 18 mil
anuais que eram gastos para pagar a realização do exames em
prestadores de serviços privados. “Temos feito esforços diári-
os para atender nossa população de forma resolutiva, mas, ago-
ra, com essa sua contribuição demos mais um passo rumo à
excelência nos atendimentos do Centro de Especialidades
Odontológicas de Varginha”, agradecendo o coordenador ao
vereador Dudu Ottoni.

Ainda de acordo com informações do CEO, a aparelho ad-
quirido graças à emenda destinada, tem capacidade de fazer
11 tomadas pré-programadas panorâmicas e teleradiografias,
sem necessidade da fase de processamento do filme e com
baixas doses de radiação. “Ficamos muito felizes de saber que
por meio do nosso trabalho no Legislativo conseguimos aju-
dar uma área tão importante que presta serviços de extrema
relevância a nossa população. Com aquisição deste aparelho
será feita uma economia para os cofres públicos e ainda estamos
investindo em tecnologia de ponta para poder atender os paci-
ente com comodidade, segurança e efetividade nos resultados”,
disse Dudu Ottoni.

Com o valor da emenda destinada, além do raio-x panorâ-
mico, também foi adquirido um consultório completo, todo
moderno, com refletor de led de cinco lâmpadas, sensores e
comandos digitais e, ainda, 22 machos odontológicos, que vi-
sam substituir aqueles que já não se encontram em condições
de uso.

“A saúde bucal e o CEO agradecem ao vereador e demons-
tram , com o bom aproveitamento nas compras, a aplicação
cuidadosa dos recurso públicos. Por fim, vale reforçar que o
beneficio maior é para a população que utiliza os serviços do
SUS em Varginha”, conclui Augusto.

Vereador Dudu Ottoni visita Centro de Especialidades
Odontológicas e acompanha a utilização de Emenda

de sua autoria destinada ao local

Foi pago dia 28/04 emenda individual impositiva  da depu-
tada Federal Greyce Elias no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para a Saúde de Varginha.

Os recursos poderão contribuir para compras de materiais e
insumos médicos, despesas da Saúde, e também com as ações
de combate, prevenção e enfrentamento do Coronavírus (covid-
19) na cidade.

A deputada Greyce Elias informa que esse recurso foi um
pedido do vereador Dudu Ottoni, e que em pouco mais de um
ano de mandato, a parlementar já indicou e foram pagos para
Varginha, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que
em 2019 já havia destinado R$ 300.000,00 (trezentos mil re-
ais) para o Hospital Regional do Sul de Minas.

A parlamentar ressalta sobre a importância de investir na
Saúde com ações efetivas e seriedade, principalmente neste
momento que o Brasil enfrenta. “Estamos passando por mo-
mentos difíceis e desafiadores, mas, com união e trabalho, va-
mos auxiliando os municípios estruturar a Saúde, enviando
recursos através do nosso mandato, para vencermos juntos estes
desafios”, ressalta Greyce Elias.

Saúde de Varginha recebe mais
R$ 100 mil via deputada Greyce
Elias atendendo solicitação do

vereador Dudu Ottoni

A Câmara de Varginha está e sem-
pre esteve próxima ao cidadão. No
dia a dia, os vereadores cumprem o
papel essencial de criar e aprovar leis,
fiscalizando, ainda, o trabalho da
Prefeitura, como determina a Cons-
tituição Federal.

Além disso, o Legislativo investe em edu-
cação política para todas as idades, cria

projetos para conhecer de perto as necessidades do varginhense, contribui para a
preservação da memória coletiva e garante recursos para a administração municipal
investir em áreas prioritárias.

Um conjunto de ações que são continuamente divulgadas já que produtividade e
transparência caminham lado a lado na trajetória da Câmara. Confira:

* CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS (VISITAS)
CRIAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA NAS ESCOLAS
Compartilhar conhecimento é um compromisso sempre presente no cotidiano do

Legislativo. Por meio deste projeto, a Câmara ajuda a despertar a consciência política
de crianças e jovens da rede pública de ensino. Na soma de todas as edições, foram
realizadas palestras em 12 escolas e distribuídas 1.890 publicações educativas aos
estudantes.

* CRIAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA NAS EMPRESAS
Valorizar quem gera empregos e trabalha em Varginha é prioridade. Com a criação

deste programa, os vereadores visitam e se aproximam das empresas, conhecendo de
perto as demandas do setor produtivo. Ao longo do projeto, 10 empresas abriram as
portas para os vereadores, entre elas Coletek, Minasul, Electro Plastic e Eurofarma.

* CRIAÇÃO DO PROGRAMA CÂMARA SOCIAL
Ajudar quem está em situação de vulnerabilidade é preservar a dignidade. Por meio

do Câmara Social, os vereadores visitam instituições assistenciais, com o objetivo de
compreender os desafios enfrentados. Diante das informações, criam projetos de lei
mais assertivos para gerar recursos tanto para as instituições quanto para as comuni-
dades atendidas. Já foram visitadas as entidades: Recanto da Criança Feliz, Funda-
ção Varginhense de Apoio aos Excepcionais (Fuvae), Projeto Bem-Te-Vi, Centro
Cultural da Juventude e Associação Voluntariado Vida Viva.

* CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS (PARTICIPAÇÃO POPULAR) - FOR-
TALECIMENTO DO PROGRAMA CÂMARA NOS BAIRROS

Incentivar a participação da comunidade nas decisões da cidade fortalece a demo-
cracia. Por isso, os vereadores visitam os bairros da cidade e discutem com a popula-
ção temas importantes, ouvindo as necessidades de cada região. Na última edição do
projeto, o tema das audiências públicas foi o Plano Diretor de Varginha, uma lei que
direciona o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos.

* CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Investir em educação política é um dos pilares do Legislativo varginhense. Com a

Escola do Legislativo, mais de três mil pessoas já participaram de atividades de for-
mação da entidade, incluindo 151 estudantes. Uma oportunidade para se aprender
sobre o papel de cada um dos três poderes, entender como nascem as leis e compreen-
der os direitos e deveres do cidadão. Confira como o projeto amadureceu desde 2017:

Conquista de Concurso Nacional da Câmara dos Deputados, com a escolha de dois
projetos do Parlamento de Jovem Brasileiro, entre as 400 propostas enviadas por
estudantes de todo o estado, em 2017;

    Participação do Projeto Nasce um Cidadão no evento Câmara Mirim, em Brasília,
por dois anos consecutivos;

    Reconhecimento recebido por meio do Prêmio Abel (Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo e de Contas), que valoriza as melhores Escolas do Legislativo
do país. Em 2018, Varginha ganhou a premiação na modalidade Comunidade, pelo
Projeto Nasce um Cidadão, concorrendo com outras 140 escolas participantes de
todo o país;

    Conquista do bicampeonato da Gincana Regional do Saber nos anos de 2015 e
2018. A competição, que engloba a região do sul de Minas, premia os estudantes que
mais conhecem a Constituição Federal .

* PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA
PUBLICAÇÃO DE LIVROS HISTÓRICOS
Registrar parte da história de Varginha é deixar um legado para as próximas gera-

ções. Por isso, a Câmara publicou dois livros:  "História da Câmara" e "Quem Foi - A
história por trás dos nomes das escolas públicas de Varginha". O primeiro deles enu-
mera alguns dos principais fatos históricos da cidade e do Legislativo local, em espe-
cial dos primeiros anos após a emancipação política. Já a segunda publicação, conta
a biografia das pessoas que dão nome às instituições de ensino públicas da cidade. Os
dois livros estão disponíveis na Câmara, na biblioteca municipal e no site da Câmara
para download.

* RECURSOS PARA A SAÚDE E INFRAESTRUTURA
REPASSE DE R$ 3 MILHÕES PARA A SAÚDE, EM 2017.
Reconhecer a saúde como prioridade é contribuir financeiramente para a sua

melhoria. Sendo assim, a Câmara reduziu os gastos no orçamento e, a partir de um
acordo com a Prefeitura, direcionou verbas para os hospitais Regional do Sul de
Minas e Bom Pastor.

REPASSE SUPERIOR A R$ 3 MILHÕES PARA A SAÚDE E
INFRAESTRUTURA, EM 2018.

Mais uma vez, a Câmara de Varginha devolveu parte do seu orçamento para esta
área sempre carente de recursos. Na saúde, o repasse beneficiou, principalmente, a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Bom Pastor. Na infraestrutura,
os investimentos foram direcionados para o recapeamento em diversos pontos da
cidade.

REPASSE DE R$ 1 MILHÃO PARA A SAÚDE, EM 2019.
Investir em saúde é reconhecer o valor máximo da vida. Sendo assim, como de

praxe, a Câmara de Varginha repassou parte do seu orçamento para o setor da saúde
do município. O objetivo da devolução foi viabilizar o conserto de um equipamento
de radioterapia que atende a pacientes com câncer do Centro de Oncologia do Hospi-
tal Bom Pastor, que é referência para 176 cidades da região. Anualmente, o hospital
realiza mais de 18 mil procedimentos nas suas 55 especialidades, atendendo, princi-
palmente, aos usuários do SUS. O repasse também garantiu a compra de medicamen-
tos para a Fundação Hospitalar do Município de Varginha (Fhomuv).

* COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Responder com agilidade aos desafios que a realidade impõe dá segurança à popu-

lação. Por isso, a Câmara de Varginha repassou R$ 1 milhão à Prefeitura para a
montagem do Hospital de Campanha no campus da Unifal (Universidade Federal de
Alfenas). Enquanto a UPA passa a atender os pacientes com suspeita de estarem
infectados pela COVID-19, o novo hospital foi projetado para cuidar dos demais
usuários do SUS, evitando a contaminação entre os pacientes. Além desta verba, o
Legislativo também investiu em campanhas de utilidade pública, conscientizando a
população sobre a importância de um comprometimento coletivo diante do avanço
da pandemia no país.

* APROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Garantir a segurança viária e saneamento básico de qualidade é ser atuante. Diante

das demandas da cidade, a Câmara de Varginha aprovou um empréstimo para a Pre-
feitura realizar pavimentação asfáltica de cerca de 100 ruas e avenidas do município
e melhorias na rede de esgoto.

* INVESTIMENTO EM TRANSPARÊNCIA E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conhecer as ações da Câmara de Varginha é um direito do cidadão. No site do

Legislativo, é possível acompanhar o que está sendo feito e seguir o trabalho de cada
vereador. A página ainda disponibiliza notícias periódicas; dá acesso ao Portal da
Transparência, que divulga todo conteúdo previsto da Lei de Acesso à Informação;
apresenta a extensa Legislação Municipal, além de veicular conteúdos sobre a estru-
tura institucional da Casa de Leis.

* IMPLEMENTAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS POR MEIO DE ALTE-
RAÇÃO NA LEI ORGÂNICA

Atualizar a lei municipal amplia a capacidade de atuação do Legislativo. Assim
como já acontece nos níveis estadual e federal, desde 2018, a Prefeitura de Varginha
é obrigada a executar as emendas que direcionam os investimentos públicos e são
propostas pelo Legislativo. Com a mudança, há maior possibilidade de abarcar as
reais necessidades do cidadão no planejamento anual do município, o que torna a
participação do cidadão ainda mais importante.

* CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA
CÂMARA

Multiplicar os canais de comunicação da Câmara de Varginha também é abrir por-
tas ao cidadão. O Legislativo não mede esforços para divulgar o seu trabalho e está
conectado pelo Facebook, Instagram, Youtube, Podcast Câmara Cast e pelo WhatsApp
da Câmara.

* VIABILIZAÇÃO DA VOTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE VARGINHA
Planejar o crescimento da cidade torna a gestão municipal mais eficiente e otimiza

os gastos públicos. Por isso, diante da responsabilidade de direcionar os investimen-
tos na cidade, a Câmara promoveu uma ampla discussão com toda a sociedade, pro-
pôs emendas e realizou consultas a órgãos públicos, viabilizando, assim, a votação e
aprovação do Plano Diretor de Varginha na atual Legislatura.
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O governador Romeu
Zema empossou na quarta-fei-
ra (3/6) o novo comandante
Geral da Polícia Militar de
Minas Gerais (PMMG), coro-
nel Rodrigo Sousa Rodrigues.
Durante a cerimônia, o coro-
nel Osvaldo de Souza Mar-
ques assumiu a chefia do Ga-
binete Militar do Governador
(GMG) e a Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil
(Cedec). Já o coronel Eduar-
do Felisberto Alves foi nome-
ado como o chefe do Estado
Maior.

Romeu Zema agradeceu os
serviços prestados pelos mi-
litares que deixaram os res-
pectivos cargos (ex-coman-
dante Geral, coronel Giovan-
ne Gomes da Silva; e ex-che-
fe do Estado Maior, coronel
Marcelo Fernandes) e desta-
cou a confiança no trabalho da
nova tríade do comando da
instituição para a manutenção
da ordem e a segurança da
sociedade mineira.

Minas Gerais registrou
queda de 27% nos índices de
crimes violentos em 2020,
comparados ao mesmo perío-
do de 2019. Zema lembrou
que o resultado é fruto de um
trabalho integrado das Forças
de Segurança do Estado de
Minas no combate à crimi-
nalidade.

“Desejo aos três novos in-
tegrantes, coronéis Rodrigo,
Osvaldo e Eduardo, sucesso
nessa missão tão importante
que os senhores têm pela fren-
te. Lembro que vocês estão
assumindo a PMMG num
momento em que os indicado-
res são os melhores possíveis.
A criminalidade, que já esta-
va caindo ano após ano, em
2020 registrou uma queda ex-
pressiva – enquanto outros
Estados estão tendo uma cur-
va oposta à nossa. O que de-
monstra que não é somente
questão da pandemia, é fruto
de trabalho, integração e in-
teligência”, disse o governa-
dor.

Instituição referência
Zema lembrou, ainda, que

a Instituição é considerada re-
ferência no País. “Para mim é
uma satisfação enorme ver
uma Instituição tão forte e res-
peitada como a nossa Polícia
Militar funcionar. Fica aqui o
meu orgulho de ser mineiro e
de pertencer a um povo que
tem uma Instituição de 245
anos que é respeitada em todo
o Brasil e que é citada como
exemplo. Contem com o meio
apoio”, finalizou.

Responsabilidade
Coronel Rodrigo, que até

então acumulava as funções
de chefe do GMG e coorde-
nador estadual da Cedec, tem

Governador Romeu Zema
empossa novo Comandante Geral
da Polícia Militar de Minas Gerais

Coronel Rodrigo Sousa Rodrigues vai comandar a
instituição. Também foram efetivados os novos chefes

do Gabinete Militar e do Estado Maior
vasta experiência na PMMG
e coordenou o Comando de
Aviação do Estado (Comave)
entre 2015 e 2019. Ele desta-
cou o compromisso com a
sociedade mineira e a conti-
nuidade do trabalho da enti-
dade que tem alcançado im-
portantes resultados.

“Agradeço pela confiança
do nosso trabalho à frente do
Gabinete Militar e da Defesa
Civil e por acreditar na conti-
nuidade da nossa dedicação,
agora no comando dessa ins-
tituição. Esteja certo, gover-
nador, que o senhor possui um
aliado na difícil tarefa de ze-
lar pelas Minas Gerais, com
o objetivo de construir um
estado diferente e eficiente.
As diretrizes emanadas co-
mungam com o objetivo de
promover uma gestão técnica,
eficiente, transparente, na
busca do resgate pelo orgulho
de ser mineiro”, afirmou.

O novo comandante Geral
também ressaltou o compro-
metimento com a instituição.
“À tropa da Polícia Militar de
Minas Gerais, composta de
mulheres e homens de honra,
que tornam essa instituição
orgulho do povo mineiro, as-
sumo o compromisso de con-
tinuar a zelar pelo bem-estar
dos nossos policiais militares,
da ativa e veteranos, e pela
sustentabilidade de nossa ins-
tituição”, finalizou.

Resultados
O coronel Giovanne Go-

mes da Silva deixa a Polícia
Militar mineira após 31 anos,
ao ser nomeado, na última
semana, para a presidência da
Fundação Nacional de Saúde
(Funasa). O agora veterano
destacou os principais resul-
tados alcançados pelo sistema
de Segurança do Estado.

“Protegemos o povo minei-
ro nas diversas agruras
vivenciadas como a tragédia
de Brumadinho, enchentes
avassaladoras e na pandemia
da covid-19. Neste tempo em
que estive à frente do coman-
do-geral, o Estado alcançou o
menor índice de crime violen-
to nos últimos oito anos. Nos
últimos 17 meses o crime vi-
olento caiu mais de 40%, a

taxa de homicídios consuma-
dos reduziu 15%. Isso é uma
demonstração da qualidade
dos serviços prestados, não só
pela Polícia Militar, mas por
todas as instituições que com-
põem o sistema de Segurança
Pública de Minas Gerais”,
afirmou o coronel Giovanne.

Integração
Para a chefia do Gabinete

Militar do Governador e co-
ordenação estadual da Cedec
foi empossado o coronel Os-
valdo de Souza Marques. Em
seu discurso, o novo chefe do
GMG lembrou dos compro-
missos da instituição.

“Temos sete valores que
norteiam a Polícia Militar de
Minas Gerais e que são apli-
cáveis a qualquer relação hu-
mana. Os dois primeiros são
a hierarquia e a disciplina. E
a primeira instituição a que
me dirijo é o Governo do Es-
tado de Minas Gerais, na pes-
soa do governador Romeu
Zema, representante de todo
o povo mineiro, a quem de-
vemos servir e proteger. Es-
ses princípios serão transmu-
tados em um trabalho coope-
rativo e integratório, visando
uma harmonia de esforços em
prol de tornar Minas cada vez
mais um lugar melhor para se
viver, para se trabalhar e para
se empreender”, afirmou.

O novo chefe do Estado
Maior será o coronel Eduar-
do Felisberto Alves. Ele
substitui o coronel Marcelo
Fernandes, que vai para a re-
serva da corporação.

Também participaram da
cerimônia o vice-governador
de Minas Gerais, Paulo Brant;
o presidente eleito do Tribu-
nal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), desembargador
Gilson Soares Lemes; o pro-
curador-geral de Justiça de
Minas Gerais, Antônio Sérgio
Tonet; o secretário de Justiça
e Segurança Pública, general
Mario Araujo; e demais auto-
ridades militares e represen-
tantes de órgãos e instituições
do Estado.

Crédito (fotos): Gil Leonardi/
Imprensa MG

De acordo com o aplicativo
FarolCovid - que analisa da-
dos do Ministério da Saúde e
das secretarias municipais e
estaduais da área - Minas Ge-
rais é o Estado que melhor
controla a pandemia, no Bra-
sil. A ferramenta foi criada
para ajudar gestores públicos
e privados a conhecerem a si-
tuação da epidemia em suas
localidades e utiliza quatro in-
dicadores: ritmo de contágio,
estimativa de subnotificação,
capacidade hospitalar e dis-
tanciamento social.

Pela combinação destes fa-
tores o aplicativo reforça o
que, desde o início das medi-
das de isolamento social, é
objetivo do Governo de Mi-
nas Gerais: o retardo do pico
de casos para dar tempo de
preparar a rede de Saúde Pú-
blica aos quadros projetados
para as macrorregionais pelo
Centro de Operação de Emer-
gência em Saúde (COES), ór-
gão instituído pela Secretaria
de Saúde do Estado (SES-
MG) para fazer o controle das
variáveis que levam ao cres-
cimento ou não da Covid-19.

Indicadores
Os indicadores analisados

são Ritmo de contágio (co-
nhecido pela sigla RT), que
calcula para quantas pessoas
um infectado é capaz de trans-
mitir a doença; Estimativa de
subnotificação (cálculo mate-
mático que chega aos casos
fora das estatísticas a partir
dos índices de mortes confir-
madas, em torno de 2% dos
doentes hospitalizados); Ca-
pacidade Hospitalar, que pro-
jeta quantidades de dias que
o sistema de saúde local leva-
ria para entrar em colapso,
conforme situação atual e, por
fim, Distanciamento social,
índice que mostra o grau de
adesão da localidade às me-
didas de isolamento.

Pelo levantamento do

Minas lidera ranking Nacional
de controle da Covid-19

Pesquisa realizada por ferramenta FarolCovid avalia quatro
indicadores e projeções sobre quadro de infecção pelo vírus

FarolCovid, a avaliação do
Estado quando o assunto é a
subnotificação é boa. Minas
Gerais é o quarto com melhor
situação no quesito capacida-
de da rede hospitalar. Apesar
da taxa de isolamento ter caí-
do, está ainda em 39%, hou-
ve épocas que a adesão ao
distanciamento social chegou
a mais de 50%, com pico his-
tórico de 62% (em 22 de mar-
ço, um domingo).

O secretário de Saúde,
Carlos Eduardo Amaral, des-
taca que, graças aos esforços
de todos, Minas Gerais tem
mostrado bastante eficiência
para lidar com a pandemia de
covid-19.

“Este resultado é fruto de
iniciativas e de uma antecipa-
ção das ações promovidas
pelo Governo do Estado. São
exemplos a instituição do
Coes bem antes da confirma-
ção do primeiro caso no Bra-
sil, o início antecipado ao iso-
lamento social, além da ela-
boração de Planos de Contin-
gência em conjunto com as
nossas macrorregionais”.

O Secretário destacou ain-
da as ações em conjunto com
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (Sede) e o
plano Minas Consciente, um
norte para que os 853 muni-
cípios tomem ações com base
em indicadores que levam em
consideração impactos econô-
micos e da saúde nas popula-
ções.

Transparência
Minas Gerais também al-

cançou 100% da pontuação
no “Ranking de Transparên-
cia da Covid-19”, da Open
Knowledge Brasil (OKBR),
conforme a publicação mais
recente da análise (21/5).

A lista, que vem sendo
divulgada semanalmente des-
de abril, avalia a qualidade
das informações e dados re-
lacionados à pandemia que
têm sido publicados pela
União e pelos estados brasi-
leiros em seus portais oficiais.

Para a composição do ín-
dice, os dados são coletados,
diariamente, com o objetivo
de analisar conteúdo e parâ-
metros.

Conheça os índices do
FarolCovid

Ritmo de contágio (RT):
calcula para quantas pessoas
um infectado é capaz de trans-
mitir a doença;

Estimativa de subnotifica-
ção: cálculo matemático que
chega aos casos fora das esta-
tísticas a partir dos índices de
mortes confirmadas, em tor-
no de 2% dos doentes hospi-
talizados;

Capacidade Hospitalar:
projeta quantidades de dias
que o sistema de saúde local
levaria para entrar em colap-
so;

Distanciamento social: ín-
dice que mostra o grau de ade-
são da localidade às medidas
de isolamento.

O investimento em fontes
de energia limpa em Minas
Gerais contribui não só com
a adoção de uma matriz
renovável, reduzindo a emis-
são de gases de efeito estufa,
mas, também com a criação
de emprego e renda para as fa-
mílias.

Em Jaíba, no Norte do Es-
tado, foi anunciada nova
implementação de uma usina
de energia solar fotovoltaica,
no valor de R$ 6 bilhões.

O projeto começa a ser
construido no segundo semes-

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

Governo aprova licenciamento
do maior projeto de Energia

Fotovoltaica do Brasil

Investimento será feito em Jaíba, na região Norte do Estado, contribuindo para
geração de emprego e renda

tre de 2020 e terá capacidade
total instalada de cerca de
1.357 megawatts.

O investimento, feito pela
empresa Aurora Energia, con-
tribui para que Minas Gerais
se destaque na geração cen-
tralizada de energia foto-
voltaica, operada por usinas
de grande porte.

Atualmente, Minas é o
quarto maior gerador do País,
atrás apenas de Piauí, Ceará
e Bahia, com potência de 755
megawatts instalados e em
construção, conforme a Asso-

ciação Brasileira de Energia
Solar Fotovoltaica (Absolar).
Com o aporte em Jaíba, a pre-
visão é de que Minas Gerais
tome a dianteira no Brasil.

Na geração distribuída, ins-
talada em residências, condo-
mínios, indústrias, comércio,
propriedades rurais e prédios
públicos, Minas Gerais já é
líder, com potência de 512
megawatts (MW).

Isso corresponde a 19% de
toda a energia solar foto-
voltaica desse tipo em todo o
País.
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Do bom e do melhor...
Cês já viram o Salmo 23, na língua Mineira?
Começa assim:
“Sarmo Minêro
O Sinhô é meu pastô e nada há de me fartá /
Ele me faiz caminhá pelos verde capinzá / Ele
tamém me leva pros corgos dágua carma / Inda
que eu tenha qui andá nos buraco assombra-
do / Lá pelas encruziada do capeta / Num ca-
reço tê medo di nada / A-mo-di-quê Ele é mais
forte que o “coisa-ruim”. / Ele sempre nos
aprepara uma boa bóia na frente di tudo quan-
to é maracutaia / E é assim qui um dia / quan-
do a gente tivé mais-pra-lá-do-qui-pra-cá /
nóis vai morá no rancho do Sinhô pra inté
nunca mais se acabá...”

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

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

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

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

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

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

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

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

*****
(...) Não que a gente deva se acomodar ou se
contentar sempre com menos. Mas, o “menos”,
às vezes, é mais do que suficiente. Se não diri-
jo a 180 km/hora, preciso realmente de um car-
ro com tanta potência? (...)

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

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

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

*****
(...) Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do “melhor” tem nos deixado ansiosos
e nos impedido de desfrutar o “bom” que já te-

mos. A casa, que é pequena, mas nos acolhe. O
emprego, que não paga tão bem, mas nos enche
de alegria. A TV, que está velha, mas nunca deu
defeito. As férias, que não vão ser na Europa,
porque o dinheiro não deu, mas vai me propor-
cionar o aconchego de quem amo (...)

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

*****
2- Quando leva um eltrodoméstico para a
manutenção, e o técnico pergunta:
- Está com defeito?
- Não! É que ele estava entediado e eu o trou-
xe para passear.
3- Quando chove e percebem que você vai sair:
- Vai sair com essa chuva?
- Não! Vou sair com a próxima.

4- Quando ligam para sua casa e pergun-
tam:
- Onde você está?
- No Polo Norte! Um furacão levou minha
casa para lá.
5- Quando chega na casa de sua namorada, com
um enorme ramo de flores, e ela diz:
- Flores?
- Não! Cenouras...

6- Quando está no banheiro e alguém bate
à porta:
- Tá ocupado?
- Não! Foi a mer..... que fechou a porta.
7- Quando você pára em frente a bomba de
gasolina, e o frentista pergunta:
- Gasolina?
- Não! Enche com tinta de caneta!

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

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

*****
Meditar faz bem - Muitos estudos científicos
sobre a meditação foram realizados para sa-
ber, cientificamente, como esse processo pode
beneficiar o ser humano. E os resultados, até
agora, tem sidoespantosos: pesquisas mostra-
ram que a meditação alivia a dor, aumenta a
capacidade de atenção, melhora o sistema
imunológico e representa maior conexão en-
tre o corpo e a mente. Após quatro semanas de
prática (11 horas) de meditação, nosso cére-
bro passa por mudanças físicas notáveis e al-
tamente benéficas.

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

*****
Coma banana - Ela possui diversos nutrien-
tes e traz muitos benefícios à saúde. É fonte
de carboidratos, substâncias responsáveis por
dar mais  energia e disposição ao organismo e
sabe-se que dietas com quantidades adequa-
das de carboidratos previnem a depressão. Ela
também é rica em vitamina B6. É uma das me-
lhores fontes de potássio, elemento que está
diretamente relacionado ao equilíbrio da pres-
são arterial. Além disso, as fibras presentes na
banana melhoram o funcionamento intestinal.
Se tudo não bastasse, ela ainda é rica em
magnésio e fósforo.

Ai está um desafio para quem quiser
tentar - um teste realizado em um con-
curso de Vestibular. Maria toma banho
porque sua Mãe disse ela pegue a toalha.
Na frase acima deverá ser colocado 1

ponto e 2 vírgulas para que a frase te-
nha sentido. Pense antes de ver a respos-
ta que está nesta página.
Afinal, assim não seria um teste, certo?
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Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem quatro pernas, costas, mas não tem
corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos
funcionários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do
elevador.

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

HOMENAGEM  AO

?

?
* Respostas invertidas abaixo

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

RESPOSTA: Maria toma banho porque sua.
Mãe, disse ela, pegue a toalha.

Ainda não está satisfeito? Veja a expli-
cação: o pulo do gato está no fato do uso do ver-
bo suar, confundindo com o pronome possessivo
(sua). Português é assim!

Áries 21/3 a 20/4 - Demonstre firmeza,
convicção e confiança em si. Nem
sempre é a nossa hora e vez. Com
fé ela chega.

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

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure entender e
compreender as pessoas. Respeite
as diferenças. Cada um tem suas ra-
zões.

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

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

Virgem 23/8 a 22/9 - Não é hora de remo-
er o passado. Ano Novo, perspecti-
vas de futuro. Planeje, estabeleça
metas – se organize.

Libra 23/9 a 22/10 - Bom que se livrou de
amarras. Desenvolva sua auto-esti-
ma. Você faz muita gente feliz.

Escorpião 23/10 a 21/11 - A hora é agora,
Reunião em família. Por cartas na
mesa. Abertura e franqueza – Sim,
sim. Não, não.

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

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

Aquário 21/01 a 19/2 - Evite apego a de-
talhes. Só atrapalham. Você mere-
ce o melhor e perde tempo com ni-
nharias.

Peixes 20/02 a 20/03 - Procure ensinar sem
a preocupação de exigir que as pes-
soas refaçam suas vidas, nem imi-
tem você.
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* Internet - Suporte: “Em que posso ajudar?”
A loira: “Estou escrevendo o meu primeiro e-mail.”
Suporte: “Ok, qual é o problema?”
A loira: “Já fiz a letra “a”, como é que se faz o
circulozinho em volta dela?”
* Ovo gigante - Uma galinha põe um ovo de meio
quilo. Jornais, televisão, repórteres... todos atrás da
galinha.
- Como conseguiu esta façanha, senhora Galinha?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Botar um ovo de 1 quilo!
Aí as atenções voltam para o Galo...
- Como conseguiram tamanha façanha, senhor Galo?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Partir a cara do avestruz...
* O Fofoqueiro -  O caipira entrou no consultório
e meio sem jeito foi falando:
-Dotor, o negócio não sobe mais. Já tomei de tudo
quanto foi chá de pranta, mas num sobe mais memo.
-Ah... não, meu amigo. Vou te passar um medica-
mento que vai deixar você novo em folha. São
50 comprimidos, um por dia.
- Mas dotor, eu sou um home simpres da roça. Só
sei conta até deiz nus dedos e mais nadica.
-Então você vai numa papelaria, compra um cader-
no de cinquenta folhas...  cada folha, um comprimi-
do. Quando o caderno acabar você já vai estar cu-
rado. A receita está aqui.
-Brigado dotor. 
 Vô gora memo comprá o tal caderno.
E logo que saiu do prédio avistou de fato uma pa-
pelaria. Entrou, a moça veio atender.
-Eu pricisava dum caderno de cinquenta fôia..
-E a moça falou: É brochura?
-Médicu fiu duma puta. 
 Já andou espaiano meu pobrema por ai.
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