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Prefeito participou de reunião com o governador Romeu Zema e de ‘live’ com
o vice-presidente Hamilton Mourão junto com autoridades dos Emirados Árabes Unidos

Prefeito Vérdi Lúcio Melo foi a
BH tratar da consolidação do

Centro Tecnológico em Varginha
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Vereadora Zilda Silva
solicita melhorias em
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Aeronave da FAB analisa instrumentos
do Aeroporto de Varginha - Pág. 6

Prefeito Vérdi Melo ressalta que apesar do Município não estar com vôos
regulares a movimentação de aeronaves particulares prossegue

Vice Governador esteve em Varginha na
terça-feira, 28/07, para importantes reuni-
ões visando a instalação do projeto Cida-
de Inteligente, no Porto Seco, onde conhe-
ceu suas instalações, bem como dos arma-
zéns logísticos dedicados (Eurofarma,
Unilever, Libbs, Cimed, Lumileds, Rene-
sola, Philips Medical, Philips Lighting
Nacional Comercial Hospitalar, Medlog e
Cellera (Boticário).

O Vice Governador desembarcou pela
manhã no Aeroporto Major Brigadeiro
Trompowsky, onde foi recepcionado pelo
prefeito Vérdi Lúcio Melo, pelo Secretá-
rio de Governo, Carlos Honório Ottoni
Júnior e pelo vereador Leonardo Ciacci.

Durante a visita a equipe do Governo
de Minas fez uma visita à plataforma

Tecnológica para Inteligência Artificial,
com parceria do Grupo Unis; participou de
um debate sobre a malha ferroviária, com
apresentação de visitas técnicas e análises
pelo Porto Seco de Minas para a viabilida-
de de Transporte ferroviário até os princi-
pais portos do Brasil. Ele fez ainda uma
visita aérea no local onde será instalada a
Cidade Inteligente (no Distrito de Fausto
Ribeiro, a cerca de 5 km e 15 minutos do
Poro Seco).

Prefeito Vérdi Lúcio Melo recebe
o vice governador Paulo Brant

Prefeito Vérdi Lúcio Melo recebe
o vice governador Paulo Brant
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Prefeitura de  Varginha baixa Decreto flexibilizando
a prática de atividades esportivas e comerciais

DECRETO Nº 9.901, DE 23 DE JULHO DE 2020
ESTABELECE CRONOGRAMA PARA AUTORIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTI-
VAS DETERMINADAS E HORÁRIOS E DIAS DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDA-
DES COMERCIAIS QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais, consubstanciado no artigo 93, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e,
ainda,
CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, a qual trata de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.565 de 18 de junho de 2020, expedida pelo Ministério da
Saúde, a qual dispõe sobre a retomada segura das atividades e o convívio social seguro, estabe-
lecendo ser de competência das autoridades locais e dos órgãos de saúde locais a decisão, após
avaliação do cenário epidemiológico e capacidade de resposta da rede de atenção à saúde,
quanto à retomada das atividades;
CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Carta da
República, têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo,
inclusive, suplementar a legislação federal e a estadual;
CONSIDERANDO que em decorrência das ações já implementadas pelo Município, sobretu-
do o distanciamento social instituído desde o dia 18 de março de 2020, com aumento gradativo
das restrições, houve resultado satisfatório, de modo que a situação epidemiológica relaciona-
da à COVID-19 se mantém controlada, a qual possibilitou, inclusive, a liberação presencial de
outras atividades comerciais;
CONSIDERANDO a estabilização da curva da COVID-19 no Estado de Minas Gerais e na
cidade de Varginha;
CONSIDERANDO a necessidade premente de retomada da economia local, pleno emprego e
bem-estar social cumulado com o direito fundamental à saúde, à luz dos postulados da
razoabilidade e proporcionalidade, todos com base constitucional;
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de políticas pú-
blicas relacionadas à saúde, entre outras, tratando-se de atos de gestão e mérito administrativo,
balizados pelos critérios de oportunidade e conveniência (discricionariedade) fundamentados;
CONSIDERANDO a possibilidade de retorno de atividades diversas consideradas não essen-
ciais, desde que adotados critérios rigorosos de proteção sanitária, somados à efetiva e ostensi-
va fiscalização a ser realizada por parte do Poder Público Municipal e dos demais órgãos de
fiscalização e policiamento;
CONSIDERANDO que o Município ampliou sua rede de suporte na área da saúde, inclusive
com a inauguração do Hospital de Campanha, com o aumento do número de leitos de enferma-
ria e de Unidades de Tratamento Intensivos - UTI’s, e aquisição de ventiladores mecânicos e
equipamentos diversos a serem utilizados nos cuidados médico-hospitalares aos pacientes por-
tadores da COVID-19;
CONSIDERANDO a manifestação favorável, por maioria, dos membros do Gabinete de Com-
bate à Crise Causada pelo Coronavírus, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 9.776/2020;
CONSIDERANDO a manifestação favorável da Secretaria Municipal da Saúde, através de
sua Vigilância Sanitária;
CONSIDERANDO, por fim, que as regras relacionadas a esta matéria poderão ser alteradas a
qualquer tempo, mediante análise técnica dos setores competentes;
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a prática de esportes coletivos profissionais e respectivas competições
no Município de Varginha, a partir do dia 25 de julho de 2020.
Parágrafo Único. A prática das atividades esportivas profissionais de que trata o caput pode-
rão ser realizadas no estádio municipal de Varginha.
Art. 2º A prática esportiva coletiva amadora realizada em estabelecimentos que possuam alvará
de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Varginha fica autorizada, a partir do
dia 9 de agosto do corrente ano, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUS, e desde que cumpridos os respectivos protocolos de contingenciamento
aprovados pela SEMUS.
§ 1º A prática de atividades esportivas amadoras em equipamentos públicos municipais fica
autorizada a partir de 01 de setembro de 2020, desde que atendidas as determinações sanitárias
expedidas pelo Poder Público.
§ 2º As atividades esportivas amadoras diversas realizadas em espaços coletivos que não dispo-
nham de alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Varginha poderão ser
realizadas a partir de 15 de setembro de 2020, desde que atendidas as determinações sanitárias
expedidas pelo Poder Público.
Art. 3º Fica autorizado o horário e os dias de funcionamento dos Shopping Centers, a partir de
02 de agosto de 2020, das 10h às 20h, de 2ª feira a domingo, inclusive feriados, ficando vedada
a entrada nos estabelecimentos a partir das 19h.
Art. 4º O comércio em geral fica autorizado a funcionar, a partir de 15 de agosto de 2020, das
9h às 18h, de 2ª feira à 6ª feira, e de 9h às 14h, aos sábados, vedado o funcionamento aos
domingos e feriados.
Art. 5º A Secretaria Municipal da Saúde fará publicar, até o dia 01 de agosto de 2020, cronograma
e protocolos para o funcionamento das atividades esportivas amadoras estabelecidas no pre-
sente decreto.
Art. 6º Em quaisquer práticas esportivas estabelecidas neste e em outros Decretos Municipais,
fica vedada a presença de público, permitindo-se, tão somente, a presença de praticantes da
atividade esportiva, equipes técnicas, arbitragem, suporte de infraestrutura, segurança e saúde,
e profissionais da imprensa, devidamente credenciados, ficando vedada a comercialização de
gêneros alimentícios e bebidas alcoólicas.
Art. 7º Todas as disposições inerentes à prevenção e ao combate ao Coronavírus e que estejam
estabelecidas em outros Decretos Municipais já editados ficam mantidas, desde que não conflitem
com o disposto no presente Decreto.
Art. 8º As regras relacionadas à matéria contida no presente Decreto poderão ser alteradas a
qualquer tempo, mediante análise jurídica, técnica e epidemiológica pelos setores competen-
tes.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Varginha, 23 de julho de 2020.
* VÉRDI LÚCIO MELO - PREFEITO MUNICIPAL

* MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

* CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR  - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

* EVANDRO MARCELO DOS SANTOS -  PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

* LUIZ CARLOS COELHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura de Varginha baixou na sexta-feira, 23/julho,  o Decreto 9.901/2020, que
estabeleceu o cronograma para autorização de práticas esportivas determinadas, horári-
os e dias de funcionamento de atividades comerciais.

Eis o Decreto:

Dos Presidentes da Câmara Municipal de Varginha, de há muito, o último que foi
eleito Prefeito, pelo voto, o Eduardo Ottoni - sinal de que Vereador não se elege
facilmente para o Executivo. O Vérdi chegou a vice-prefeito, e agora a Prefeito, mas,
com a renúncia de Antonio Silva.
Dos atuais e ex-vereadores que pleiteam, pelo voto, a cadeira de chefe do Executivo,

somente Vérdi e Zacarias Piva poderão chegar lá, pois, o Leonardo
Ciacci já se declarou como pré-candidato a vice de Vérdi Lúcio Melo.

Se você for curioso(a) veja bem as fotos dos Presidentes da Câmara Municipal de Varginha

Quem, pelo voto, se
elegeu Prefeito?

Qual, pelo voto,
tem a possibilidade
de se eleger Prefeito

de Varginha?
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A presidente da Câmara Municipal de Varginha,
vereadora Zilda Silva (PP), encaminhou uma indicação
pedindo a substituição do mata-burro na estrada rural de
Varginha que liga a Três Pontas, na região da fazenda Vis-
ta Alegre.

Em sua justificativa, a vereadora diz que a estrada ser-
ve de passagem para outras propriedades rurais e como o
mata-burro está quebrado, a passagem de veículos está
impossibilitada. “As estradas rurais são extremamente
importantes para as comunidades rurais, tanto para o aces-
so à cidade quanto para o escoamento da produção agrí-
cola. A atual situação causa preocupação quanto aos ris-
cos de acidentes diante das atuais condições do mata-bur-
ro naquela localidade”, disse Zilda.

O objetivo, segundo a vereadora, é atender à reivindi-
cação da população rural do Município e contribuir para a
segurança e comodidade com devidas melhorias no trân-
sito e no transporte rural.

Vereadora Zilda Silva
solicita melhorias em

estrada RuralVarginha se destaca mais uma vez entre as cidades da
região na pontuação do ICMS Patrimônio Cultural
divulgada recentemente pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-
MG). O Município conquistou 16,74 pontos e ficou em
segundo lugar no Sul de Minas. A pontuação é relativa às
atividades realizadas em 2019 pela Prefeitura de Varginha,
por meio da Fundação Cultural do Município.

O diretor Superintendente da Fundação Cultural,
Lindon Lopes, comemora a pontuação, que vai garantir
mais recursos para a área nos próximos anos. “Varginha
novamente entra em um ciclo virtuoso. Quanto mais in-
vestimos na preservação do nosso patrimônio, mais rece-
beremos recursos para atuar na área. Parabenizo toda equi-
pe do Setor de Patrimônio que realizou diversas ativida-
des no ano passado que elevaram a nossa pontuação e, o
mais importante, ajudaram a preservar nossa história”.

A equipe responsável pelas atividades é composta pe-
los servidores Danielle de Souza Guimarães, Eliana
Cristina Costa, Cláudio Henrique Martins e Hian Adler
Garcia, além da colaboração da ex-servidora da Funda-
ção, Bianca Gomes da Costa.

“O trabalho na área da Cultura em Varginha é amplo,
sério e eficiente, o que garantiu a elevação na pontuação
do Iepha. Isso nos incentiva a continuar com ações que
valorizam e preservam a nossa História, que é rica e me-
recedora de toda essa atenção dos nossos investimentos”,
enfatiza o prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante).

Dentre as ações realizadas em 2019 está o projeto “Nos-
so Patrimônio, Nosso Tesouro” com a ação educativa
“Brincando com o Patrimônio” para alunos do 3º e 4º ano
da Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende, com
um tabuleiro interativo com 40 m², em que à medida que
os alunos acertavam as respostas relacionadas à história
dos patrimônios tombados avançavam no jogo.

Tabuleiro interativo de 40 m² faz parte da ação
educativa “Brincando com o Patrimônio”

Houve ainda o “Quiz do Patrimônio” com alunos do
9º ano da mesma escola, um jogo de perguntas e respos-
tas, com diferentes níveis de dificuldade, sobre a memó-
ria e o patrimônio cultural do Município. Outra ação foi o
concurso “Curta o Patrimônio”, em que 70 alunos retrata-
ram a história de 14 patrimônios culturais.

Pela primeira vez, Varginha sediou a Rodada Regional
do Patrimônio Cultural. O evento foi realizado em agosto
no auditório da Associação Comercial Industrial
Agropecuária e Serviços de Varginha - ACIV e contou
com a participação de gestores da área cultural de 53
municípios do Estado.

Também no mês de agosto foi realizada a 7ª Jornada
do Patrimônio Cultural, que contou com o lançamento do
livro “Cozinha das Geraes: sabores, segredos e tradições”
com 34 deliciosas receitas que marcam a culinária em
Minas Gerais. Além dos pratos, a edição contém curiosi-
dades sobre algumas guloseimas e ainda frases de chefs e
historiadores. Foi feita ainda a exposição “Cozinha Mi-
neira: segredos, histórias e delícias”.

Livro “Cozinha das Geraes: sabores, segredos e tra-
dições foi lançado em agosto.

Já o 1º Seminário do Patrimônio Cultural de Varginha

Varginha se destaca na região
na pontuação do ICMS Patrimônio Cultural

realizado no mês de outubro do ano passado discutiu as
ferramentas de gestão da área, além de destacar a impor-
tância da valorização, preservação e proteção do
patrimônio histórico e cultural. No evento foi distribuída
a cartilha “Patrimônio Cultural – Varginha: nossa histó-
ria, nosso presente”, com um resgate da história de cada
bem tombado na cidade.

Os Conselheiros Municipais de Patrimônio Cultural e
os servidores da Fundação Cultural participaram do cur-
so “Conselhos Municipais do Patrimônio Cultural – As-
pectos Práticos” oferecido em novembro de 2019 pela
AME Cultura, consultoria contratada pela Fundação. O
objetivo foi capacitar sobre os vários aspectos da área,
munindo os profissionais para atuar de maneira mais efi-
ciente.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo participou da abertu-
ra do 1º Seminário do Patrimônio Cultural de Varginha

Atividades de Educação Patrimonial
1. Oficina de Educação Patrimonial “Na trilha da Educa-
ção Patrimonial”
2. Gestão Cultural: minicurso
3. 1º Seminário de Patrimônio Cultural
4. Gestão, Proteção e Promoção do Patrimônio Cultural
em Municípios: oficina de capacitação dos servidores
5. Ação “Brincando com o Patrimônio”
6. Ação: “Para proteger é preciso conhecer”
7. Ação Educativa “Restaurar é resgatar a história”

Atividades de Difusão do Patrimônio
1. Livreto de receitas: “Cozinha das Geraes: sabores, se-
gredo e tradições”
2. Cartilha: “Patrimônio Histórico: Varginha, nossa his-
tória, nosso presente”
3. Coleção de cartões-postais: “Varginha em postais”
4. Exposição “Cozinha Mineira: segredos, histórias e de-
lícias”
5. 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais
6 Publicação do livro de Atas da Câmara Municipal

Atividades de implementação de Políticas Públicas de
Patrimônio Cultural
1. Restauração da Estátua da Deusa Vênus
2. Obras de conservação e manutenção de bens culturais:
Theatro Capitólio, Estação Ferroviária e Casarão Mariana
Figueiredo Frota (Museu Municipal e Biblioteca Pública)
3. Vistorias de bens tombados
4. Inventário de bens imóveis, móveis e imateriais da zona
rural
5. Assistência ao Conselho Deliberativo Municipal do
Patrimônio Cultural
6. Desenvolvimento e acompanhamento de processos de
tombamento e registro: Conjunto de Imagens Sacras da
Antiga Igreja Matriz, Locomotiva RMV 157 e Folias de
Reis de Varginha
7. Apoio a ações de salvaguarda de bens registrados: Fo-
lias de Reis
8. Relatório de Política municipal de proteção ao
patrimônio cultural e outras ações
9. Relatório de investimentos e despesas financeiras em
bens culturais protegidos
10. Laudos de Estado de Conservação de Bens Culturais
Tombados

ICMS Patrimônio Cultural
O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incen-

tivo do Governo de Minas para preservação do patrimônio
cultural do Estado, por meio de repasse dos recursos para
os municípios que preservam seu patrimônio e suas refe-
rências culturais através de políticas públicas relevantes.

O programa, que completa 25 anos em 2020, estimula
as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos muni-
cípios por meio do fortalecimento dos setores responsá-
veis pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos
conselhos em uma ação conjunta com as comunidades
locais.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV) de 2020 não será exigido em Minas Gerais enquanto
durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia
do novo coronavírus. De acordo com a Lei 23.673/2020, san-
cionada pelo governador Romeu Zema (Novo) e publicada no
Diário Oficial do Estado do sábado (4/6), o CRLV relativo a
2019 será considerado para comprovação de regularidade dos
veículos em circulação. A norma já está em vigor.

Durante uma fiscalização, o documento poderá ser apre-
sentado em papel ou no formato digital, disponível no aplicativo
Carteira Digital de Trânsito. O porte do CRLV pode ser dis-
pensado, caso o agente possa consultar o sistema do Departa-
mento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para verifi-
car se o veículo foi licenciado no ano anterior.

Mesmo sem a exigência do CRLV 2020 durante a pandemia,
os proprietários de veículos devem ficar atentos às pendências
de quitação das taxas, que resultam em multas por atraso e
juros, além de inscrição em dívida ativa e protesto cartorial.

Os proprietários de veículos que já quitaram os débitos do
Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), seguro
obrigatório, Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do
Veículo (TRLAV) e multas continuarão recebendo os docu-
mentos nos endereços cadastrados. Dos 10.037.332 veículos
em condições de licenciamento, mais de 6 milhões de docu-
mentos já foram emitidos neste ano.

Pagamentos
Os prazos para pagamento do IPVA e Taxa de Licenciamento

dos veículos registrados em Minas Gerais já terminaram. Con-
forme a Secretaria de Fazenda do Estado (SEF/MG), a tercei-
ra parcela do IPVA venceu em 19/3, de acordo com o número
final das placas dos veículos, e a taxa de licenciamento venceu
em 31/3.

Para os servidores públicos do Estado que não haviam re-
cebido qualquer parcela do 13º salário de 2019 até 31/3/2020,
o prazo para pagamento do tributo terminou em 30/6.

Em casos de dúvidas sobre débitos e regularidade cadastral,
o cidadão pode consultar o site www.detran.mg.gov.br e veri-
ficar se há alguma pendência que precisa ser sanada.

Minas Gerais suspende
exigência do CRLV 2020

durante a pandemia

Regularidade será comprovada pelo documento de 2019
enquanto durar calamidade pública
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!

Alencar Faleiros
- PSDB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de Saú-
de e ao gabinete de Gestão da
Pandemia do município de
Varginha permissão para fun-
cionamento, na primeira ou
segunda quinzena de agosto,
com restrições baseadas em
evidências científicas, de es-
colas de línguas e outras es-
colas semelhantes, com pou-
cos alunos – até dez – e que
tenham espaço para manter
distanciamento social, exijam
uso de máscaras e lavagem de
mãos com água e sabonete e
ou álcool gel.
* Requerimento: Solicitando
ao Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores
Públicos do Município de
Varginha – Inprev, as seguin-
tes informações: Como era a
constituição da Política de In-
vestimentos do INPREV no
último semestre de 2019 e pri-
meiro semestre de 2020? Dis-
criminar aplicações em cader-
neta de poupança, fundos de
investimentos com renda va-
riável, renda fixa, fundos imo-
biliários e ações. Mostrar o
percentual de alocação em
cada tipo de investimento
mensalmente. Qual o valor
total da construção da sede do
Inprev? Durante a construção,
foram feitos aditivos à licita-
ção inicial? Se positivo, quais
foram as justificativas?
Quantos aditivos foram reali-
zados e o percentual de cada
um, bem como o valor total?
Qual foi o valor final por
metro quadrado da construção
da sede própria? Mostrar em
gráfico a evolução, desde o
início do Inprev até a data atu-
al, do percentual de gasto em
relação ao total. Qual o
percentual gasto com toda a
estrutura administrativa do
Inprev? Com o novo cenário
econômico face à pandemia,
quais as estratégias adotadas
na política de investimentos
para evitar o descasamento
entre o crescimento do passi-
vo atuarial e do ativo atuarial?
Descrever justificadamente.
O aumento do percentual da
previdência de 11% para 14%
representou em quantos reais
no aumento da receita do
INPREV? Qual é a maior re-
muneração e qual a média de
remuneração da Diretoria do
INPREV? Outras informa-
ções pertinentes ao assunto
questionado.

Buiú do Ônibus
– PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de

Obras e Serviços Urbanos a
realização de melhorias no
sistema de drenagem pluvial
na Rua Geraldo Bráz, próxi-
mo ao imóvel de número 95,
na esquina com a Rua Adolfo
Ferreira de Oliveira.
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos o
recapeamento em toda a ex-
tensão da Rua Dona Antônia
Vidal, no bairro Parque
Ileana.

Carlos Costa
– MDB
Requerimento: Solicitando
ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Saúde as se-
guintes informações: Desde
quando deixou de ser feito
exame de eletroencefalo-
grama pela rede pública de
saúde em nossa cidade? Por
que o mesmo deixou de ser re-
alizado? Existe demanda que
justifique o retorno da reali-
zação deste exame? No caso
do paciente que precisa reali-
zar este exame, como deve
proceder? A Secretaria Muni-
cipal de Saúde tem planeja-
mento para a volta da realiza-
ção deste exame? Se sim, para
quando? Se não, por quê?

Carlúcio Mecânico
- SD
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e ao
diretor da Copasa a viabilida-
de de elevar todas as tampas
de bueiros existentes nas vias
públicas que estão sendo
recapeadas, principalmente
na Avenida Murilo Paiva, Par-
que Mariela; Avenida Doutor
Oswaldo Valadão de Rezen-
de, Conjunto Habitacional
Centenário; Avenida Almiran-
te Barroso; Vila São Geraldo
e Rua Michel Mansur, Parque
Boa Vista.
* Solicitando as seguintes
melhorias para o bairro San-
tana: pavimentação, constru-
ção de meio-fio, rede de água
e esgoto na estrada de terra
que liga a Rua Tocantins com
a Rua Vereador José Francis-
co, redutor de velocidade na
Avenida dos Expedicionários;

e construção de meio-fio na
Rua Xingu.

Delegado Celso
- PSDB
Requerimento: Solicitando
ao Prefeito, ao Secretário
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos e ao Departa-
mento Municipal de Trans-
porte e Trânsito, a realização
de estudo técnico com base
em dados estatísticos; ao Co-
mandante do 24º BPM solici-
tando quantitativos de regis-
tros de ocorrência e à Dele-
gada Regional da Polícia Ci-
vil em Varginha, quantitativos
de perícias e Reds, no perío-
do 2018 a 2020, da Avenida
Plinio Salgado, Avenida Bra-
sil e adjacências da Vila Pin-
to I e II, para melhoria do flu-
xo de trânsito e diminuição
dos acidentes e de ocorrênci-
as nesses locais. Há planeja-
mento e recursos para me-
lhoria do trânsito no local, im-
plantação de semáforos, mão
única nas referidas vias, sina-
lização horizontal e vertical?
Caso positivo, fornecer dados
de investimentos, custos e ou-
tros e quando será implanta-
do? Existe a possibilidade de
instalar sinalização de parada
obrigatória nas esquinas com
as vias públicas adjacentes?
Quais medidas foram tomadas
diante dos acidentes ocorridos
diariamente, nessa região? Há
possibilidade de instalar pla-
cas sinalizadoras de proibição
de estacionamento de um dos
lados, da Avenida Brasil, pró-
ximo à praça do Rodelão.
Projeto de Decreto: Apre-
sentou o Projeto de Decreto
nº 00/2020 que concede Títu-
lo de Esportista de Destaque.

Cláudio Abreu
- PSL
Indicação: Solicitando ao
Prefeito para reforçar a sina-
lização na subida da Rua Alan
Kardec, no bairro Bom Pas-
tor, próximo à esquina com a
Rua Santa Margarida.

Dudu Ottoni
- PTB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito, e ao

Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
para realização de reforma na
escada que liga a Rua Silva
Bueno à Rua Milton Costa, na
Vila Ipiranga.
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Meio
Ambiente para que providen-
ciem a revitalização do Par-
que Florestal São Francisco
de Assis.

Dr. Guedes
- PTB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos e
ao Gerente Regional da Com-
panhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais– Copasa para que
providenciem o reparo da pa-
vimentação asfáltica da Rua
Walter Frederico Silva, em
frente ao número 78, no bair-
ro Canaã.
* Requerimento: Solicitando
ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Saúde as se-
guintes informações sobre os
mutirões de cirurgias de cata-
rata no Município: Qual o to-
tal de munícipes que estão
aguardando para realizar a ci-
rurgia de catarata no Municí-
pio? Quantas pessoas já foram
atendidas desde o último
mutirão? Há previsão para
realização de um novo mu-
tirão? Quais providências es-
tão sendo tomadas pela Admi-
nistração Municipal? Existe
programação definitiva para
tal cirurgia?

Joãozinho
Enfermeiro
- PSC
Indicação: Solicitando ao
Prefeito a instalação e/ou
substituição nos locais públi-
cos com atendimento prefe-
rencial placas indicativas com
o símbolo do TEA - Transtor-
no do Espectro Autista (laço
multicolorido formado por
peças de quebra-cabeça), vi-
sando garantir aos portadores
de autismo o atendimento pre-
ferencial nos termos da Lei.
* Requerimento: Solicitando
ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Saúde as se-
guintes informações referen-
tes aos portadores de TEA -
Transtorno do Espectro
Autista em nosso Município:
o Município de Varginha pos-
sui políticas públicas destina-
das exclusivamente para os

portadores de autismo, em es-
pecial para as crianças porta-
doras de autismo? Caso afir-
mativo, descrever as ativida-
des realizadas, indicar órgão
responsável por esse atendi-
mento, número de profissio-
nais envolvidos, especialida-
des médicas disponibilizadas
a este atendimento e estima-
tiva da quantidade do público
atendido. Também informar o
montante de recursos públi-
cos (inclusive verbas federais
ou estaduais, se houver) ex-
clusivamente destinados ao
atendimento dos portadores
de autismo.

Leonardo Ciacci
- PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e à
Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
para que sejam realizados re-
paros na calçada da Alameda
do Café.
* Solicitando ao Prefeito para
que sejam tomadas as provi-
dências cabíveis para a reali-
zação de limpeza e capina em
toda a extensão do bairro Par-
que do Retiro.

Marquinho
da Cooperativa
- PRB
Indicação: Solicitando ao
Prefeito a implantação de uma
horta comunitária na Avenida
Caetano Pássaro Filho, no
bairro Jardim Cidade Nova.
* Requerimento: Solicitando
ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos as seguintes in-
formações sobre a realização
de completa infraestrutura na
Rua São Lucas, no bairro Park
Urupês, principalmente
asfaltamento ao final da refe-
rida rua: Existe algum proje-
to para essa obra? Se positi-
vo, há previsão para o início?
Se negativo, por quê?

Zilda da Silva
- PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos es-
tudos e tomadas de providên-
cias necessárias para ampliar

o Conselho Comunitário que
se localiza na Rua Geraldo
Zanatelli 55, no bairro Sagra-
do Coração.
* Solicitando ao Prefeito que
tome as providências cabí-
veis, através da Secretaria
Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos e da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Pecuária, para realizar a subs-
tituição do mata-burro na es-
trada rural de Varginha que
liga a Três Pontas, na região
da fazenda Vista Alegre, an-
tes conhecida como fazenda
do Zé Pintinho.

Zué do Esporte
– PP
Moção de Aplauso: Apresen-
tou Moção de Aplauso à Drª.
Pâmela Mendes de Souza pe-
los relevantes serviços pres-
tados à Justiça Varginhense.

Zacarias Piva
- PSL
Requerimento: o vereador
Zacarias Piva pede informa-
ções a respeito de profissio-
nais da Saúde que atual no
atendimento ao Coronavírus.
O requerimento foi encami-
nhado ao Executivo pelo ve-
reador Zacarias Piva onde o
parlamentar pede esclareci-
mentos a respeito dos profis-
sionais de saúde e sua expo-
sição ao novo coronavírus em
Varginha. Entre as indagações
o vereador quer saber quantos
profissionais do setor públi-
co Municipal de Saúde per-
tencem a grupos de risco e se
há alguma contingência no
caso de adoecimento de pro-
fissionais, como contratação
emergencial.
Segundo Zacarias, o decreto
9.810 do dia 14 de maio de
2020 excluiu os profissionais
de saúde que são de grupos de
risco do afastamento dos pos-
tos de trabalho. “Essa garan-
tia é dada a todos os servido-
res públicos, caracterizando
clara violação do princípio
constitucional da isonomia”,
explicou o vereador.
Ainda de acordo com o parla-
mentar, considerando que
uma servidora pública do se-
tor de enfermagem, perten-
cente ao grupo de risco, veio
a óbito em decorrência de
complicações da Covid-19,
torna-se indispensável ter co-
nhecimento das ações do Exe-
cutivo para resguardar a vida
desses profissionais que estão
na linha de frente no combate
da pandemia e que precisam
ser respeitados e resguarda-
dos, principalmente aqueles
que estão enquadrados no
grupo de risco e que possuem
um índice maior de probabi-
lidade de complicações em
decorrência da doença.
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A avaliação de projetos
arquitetônicos de estabeleci-
mentos sujeitos ao controle
sanitário, cujas atividades
econômicas são consideradas
de alto risco, é uma exigência
legal estabelecida na Lei
Complementar n.° 3/2019,
Resolução Estadual n.° 6963/
2019 e também em outras
normativas da Anvisa.

Anteriormente, este servi-
ço era executado totalmente
pela Secretaria Estadual de
Saúde.

Em junho deste ano, o Se-
tor de Vigilância Sanitária
Municipal passou a contar
com uma profissional habili-
tada para iniciar as avaliações
dos projetos arquitetônicos,
facilitando o acesso do muní-
cipe ao serviço e agilizando o
tempo de análise.

Vigilância Sanitária Municipal inicia as
avaliações de projetos arquitetônicos de
empresas sujeitas ao controle sanitário

A  Engenheira Civil rece-
beu capacitação junto à Supe-
rintendência Regional de Saú-
de de Varginha para iniciar as
aprovações das seguintes ati-
vidades:
* Atividade médica am-
bulatorial com recursos para
a realização de exames com-
plementares (não compreen-
de procedimentos cirúrgicos,
clínicas de imagens e Raio X).
* Atividade médica am-
bulatorial restrita a consultas
(quando há realização de pro-
cedimentos invasivos e/ou a
utilização de equipamentos
voltados à assistência ao pa-
ciente, que necessitam de
manutenção preventiva e/ou
calibração).
* Comércio varejista de pro-
dutos farmacêuticos sem

manipulação de fórmulas.
* Posto de coleta laboratorial.
* Serviços de diagnóstico por
registro gráfico – ECG, EEG
e outros exames análogos.
* Atividades odontológicas.

Os projetos arquitetônicos
das atividades que não foram
contempladas neste momento
continuam sendo avaliados
pela Secretaria Estadual de
Saúde. Em breve o Município
assumirá o restante das ativi-
dades.

No site da Prefeitura Mu-
nicipal de Varginha o cidadão
encontrará o “MANUAL DE
ORIENTAÇÕES PARA
APRESENTAÇÃO DE PRO-
JETOS ARQUITETÔNICOS
E RELATÓRIOS TÉCNI-
COS” com todas as informa-
ções pertinentes.

A Prefeitura de Varginha
recebeu uma ótima notícia.
No Diário Oficial da União de
23/07/2.020, através da Por-
taria 1797, o Município foi
contemplado com a autoriza-
ção para o credenciamento de
4 Centros de Enfrentamento
da Covid 19, que em Varginha
serão chamados de Ambula-
tórios de Síndromes Gripais.

O primeiro Centro de Aten-
dimento Integrado, instalado
na UBS do bairro Bom Pas-
tor, iniciou suas atividades na
quarta-feira, 22/06, com fun-
cionamento de segunda a sex-
ta-feira das 7h às 15h, com
atendimento de rotina e das
15h às 21h com atendimento
para pacientes portadores de

Prefeitura de Varginha
instala primeiro Ambulatório

de Síndromes Gripais

UBS do Bom Pastor passa a atender em horário
estendido inclusive aos sábados

síndromes gripais, oferecen-
do sala de acolhimento, tria-
gem, consulta médica e testa-
gem quando necessária.

O Centro de Atendimento
Integrado também funcionará
aos sábados das 7h às 17h ex-
clusivamente para sintomáti-
cos respiratório e síndrome
gripal. De maneira que passa
a ser um ponto a mais de por-
ta de entrada para abordagem
de síndrome gripe e sintomá-
ticos com suspeição de Covid,
onde tem médicos enfermei-
ros e técnicos de enferma-
gem”, explicou o secretário de
Saúde, Luiz Carlos Coelho.

Segundo ele serão quatro
quadrantes, sendo que os ou-
tros três serão instalados nos

próximos dias nas Unidades
Básicas de Saúde dos bairros
Barcelona, Canaã, Santana.

“Com isso os PSFs e a
UBSs poderão retomar com
as atividades habituais dentro
de um cronograma pré esta-
belecido, desafogando a UPA
e o Hospital Bom Pastor.

“Esta foi uma grande notí-
cia para a nossa Administra-
ção”, comemorou o prefeito
Vérdi Melo, que vem, desde
o início da pandemia da Covid
19, trabalhando junto com a
equipe da Secretaria de Saú-
de, no sentido de possibilitar
atendimento de qualidade
para a população.

“Desde o início voltamos
nossas ações para o enfren-
tamento do Coronavírus,
equipamos o hospital Bom
Pastor e a UPA, readequamos
as estruturas das UBSs, ins-
talamos o Hospital de Cam-
panha, reestruturamos a dis-
tribuição de medicamentos.
Enfim, estamos focados nes-
ta batalha, e paralelamente
conciliando a volta progressi-
va do comércio local, de ma-
neira responsável”.

O Projeto de Lei de au-
toria do vereador Dudu
Ottoni (PTB), que prevê
que a empresa concessioná-
ria ou permissionária de
energia elétrica seja obriga-
da a realizar o alinhamento
dos fios utilizados e a reti-
rada dos fios não utilizados
nos postes existentes no
município de Varginha, foi
aprovado por unanimidade
na Câmara de Varginha

De acordo com o Proje-
to-lei a empresa concessio-
nária ou permissionária de
energia elétrica fica obriga-
da a notificar as demais em-
presas que usam os postes
como suporte de seus
cabeamentos, afim de que
estas façam o alinhamento
dos seus cabos e demais
instrumentos por elas utili-

Projeto de Lei do
vereador DUDU
OTTONI obriga

empresas a retirarem
cabos inutilizados

dos postes
zados e que procedam a re-
tirada dos que não estão
mais utilizando, sendo obri-
gatório dar destino adequa-
do, não deixando os mes-
mos jogados nas vias públi-
cas.

Na votação, os 15 vere-
adores que compõem o
Legislativo do Município
votaram a favor do Projeto
de Lei.

Segundo o autor do pro-
jeto, a justificativa da pro-
posta é reduzir a poluição
visual em Varginha, que
conta hoje com uma imen-
sa quantidade de cabos aé-
reos, instalados em postes
por toda a cidade. “Muitas
vezes esses fios são atingi-
dos por caminhões e mui-
tos que já não estão em uso
ficam pendurados nos pos-

tes ou espalhados pelo
chão", disse o vereador
Dudu Ottoni.

Para entrar em vigor, a
proposta que já foi encami-
nhada ao Executivo deve
ser sancionada pelo Prefei-
to. Depois disso será publi-
cado no Diário Oficial do
Município. “Acreditamos
que o projeto será sancio-
nado em breve. É um gan-
ho muito grande para a ima-
gem da cidade. Varginha é
uma cidade conhecida pelo
progresso, não merece ficar
com esses fios espalhados
por todo canto. Meu sonho
é que todo o cabeamento
seja subterrâneo, mas, en-
quanto isso não acontece,
esse Projeto de Lei já é um
primeiro passo”, disse
Dudu Ottoni.

A lutadora varginhense
de UFC, Amanda Ribas,
chegou em Varginha, vinda
de Abu Dhabi, nos Emira-
dos Árabes, onde venceu a
luta que abriu o card prin-
cipal do #UFC251, no sá-
bado, dia 11 de julho. Ao
vencer, a norte-americana
Paige VanZant no octó-
gono, em uma luta que du-
rou pouco mais de 2min,
Amanda prossegue invicta
com quatro vitórias pelo
UFC e é considerada uma
das melhores atletas do
País.

A equipe de Amanda
Ribas, que inclui o pai Mar-
celo Ribas e o irmão Arthur,
ao chegar em Varginha fez
questão de fazer a primeira

Varginha saúda Amanda Ribas
Secretário de Governo

e de Habitação e
Desenvolvimento Social,
Honorinho Ottoni, leva
mensagem do prefeito

Vérdi Melo que cumpria
agenda em Belo Horizonte

parada na pracinha onde
fica a estátua do mascote
ET, próximo ao VTC, onde
a lutadora fez questão de
tirar fotos como demonstra-
ção de saudade de sua terra
natal. Depois seguiu direto
para Academia da família,
no alto do Sion, onde foram
saudados e parabenizados
pelo secretário municipal
de Governo e de Habitação
e Desenvolvimento Social,
Honorinho Ottoni.

“Estou aqui representan-
do o prefeito Vérdi Melo
que cumpre importante

agenda oficial em Belo Ho-
rizonte, mas, que gostaria
de parabenizar pessoalmen-
te essa equipe que é moti-
vo de orgulho para Vargi-
nha”, registrou Honorinho.
Ele ainda declarou que em
breve o prefeito Vérdi fará
uma visita à Academia e faz
questão também de receber
a lutadora e equipe na Pre-
feitura.

Sempre esbanjando sim-
patia, Amanda e o pai Mar-
celo confirmaram estar es-
perando a visita de Vérdi e
agradeceram a recepção.

O Prefeito de Varginha
Vérdi Lúcio Melo participou
na terça-feira, 21/07, em
Belo Horizonte, de uma reu-
nião com o governador
Romeu Zema, no Palácio
Tiradentes.

Vérdi também participou
de uma videoconferência live
com o vice presidente do
Brasil, general Hamilton
Mourão, o governador Ro-
meu Zema, Secretários de
Estado, e com o ministro das
Relações Exteriores dos
Emirados Árabes Unidos,
Sheikh Abdullah bin Zayed
al Nahyan, cujo objetivo foi
a consolidação de um proje-
to elaborado pelo empresá-
rio Cléber Marques Paiva
para instalar em Varginha um
Centro Tecnológico com in-
vestimento dos Emirados

Prefeito Vérdi Lúcio Melo vai a BH tratar
da consolidação do Centro Tecnológico

Árabes e a contrapartida de
produtos e informações tec-
nológias, sendo altamente
sustentável.

Também participaram
desse encontro, o presidente
do Instituto Masdar, Sultan
Ahmed Al Jaber; o ministro
de Estado para a Inteligência
Artificial Economia Digital e
Aplicações do Trabalho Re-
moto dos Emirados Árabes
Unidos, Omar Al Ulama; o
embaixador do Brasil nos
Emirados Árabes Unidos,
Fernando Igreja; além de
outras autoridades.

Por parte do Governo de
Minas, além do governador

Zema, a reunião contou com
a participação do vice gover-
nador Paulo Brant, do secre-
tário Adjunto de Desenvol-
vimento Econômico, Fernan-
do Passaglio, do secretário
Geral Adjunto, Marcel Be-
ghini, do prefeito de Vargi-
nha, Vérdi Lúcio Melo, e do
presidente do Porto Seco Sul
de Minas, Cleber Marques de
Paiva.

Concomitante, em outra
sala, ocorreu uma reunião
com informações técnicas do
projeto com profissionais da
Secretaria de Governo e dos
vereadores varginhenses
Leonardo Ciacci e Zacarias

Piva que, juntamente com a
Prefeitura, apoiam o projeto.
“Nossa ideia é fazer com que
Varginha possa receber este
investimento, e consequente-
mente possa crescer tecno-
logicamente de forma que as
indústrias instaladas no Mu-
nicípio tenham acesso a
tecnologias avançadas dos
Emirados Árabes”, destacou
o prefeito Vérdi.

Aproveitando a oportuni-
dade, o Prefeito também con-
versou sobre outros assuntos
com o governador Zema,
como a transferência da sede
da Polícia Civil de Varginha
para a antiga sede do DER,

no bairro Industrial JK, hoje
ociosa.

“O Governador gostou da
ideia, até mesmo porque o
Estado estará economizando
com esta permuta e a popu-
lação ganhará com a como-
didade da localização, e os
servidores terão melhores
condições para continuar a

prestar um serviço de quali-
dade. Assim, todos sairão
ganhando, principalmente a
nossa cidade”, disse o prefei-
to Vérdi Lúcio Melo, que re-
afirmou o compromisso de
fazer com que Varginha pos-
sa crescer ainda melhor com
o Executivo e o Legislativo
juntos nesta empreitada.
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AGOSTO 2.020

HOMENAGEM  AO

?

?

Áries 21/3 a 20/4 - Olhe prioridades. Divida melhor seu tempo,
trabalho, família e lazer.
Touro 21/4 a 20/5 - Roma não se fez num dia. Com mais calma e
prudência, consegue.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Cavalo arreado não volta em sua porta.
Aproveite oportunidades.
Câncer 21/6 a 21/7 - O que foi bom, repetir em dose dupla. O
negativo, delete.
Leão 22/7 a 22/8 - Excelente oportunidade para voltar a estudar.
Está com tudo.
Virgem 23/8 a 22/9 - Rodou a baiana. Siga em frente. É hora de
conquistar seu futuro.
Libra 23/9 a 22/10 - O mundo dá voltas que nos deixa de cabeça
pra baixo. Cuidado.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Semana favorável para troca de expe-
riência e de afetos. Aproveite.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Um pouco de humildade e caldo de
galinha não fazem mal a ninguém.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Visão prática pode favorecer mu-
danças positivas nesse momento.
Aquário 21/01 a 19/2 - Querendo se livrar de algo que não conse-
gue. Reze o credo.
Peixes 20/02 a 20/03 - Você separa o joio do trigo e os elogios
sinceros dos falsos.

* Respostas invertidas abaixo

Perguntas Corriqueiras
01 - Ordem do ovo para o pinto?
02 - Definição correta de anel?
03 - Torna-se mais forte que tudo?
04 - Tempo verbal que é uma surpresa?
05 - Permanece sempre atrás das horas?
06 - A coisa mais difícil de se engolir?
07 - Comparação do cavalo com o telefone?
08 - Pequena cerca branca, sempre molhada?
09 - Desce o morro devagar e sobe correndo?
10 -Há em comum entre a tartaruga e o caracol?
Perguntas Culturais
11 - Igualdade de todos perante a lei?
12 - Grande papagaio de penacho aprumado?
13 - Assunto do Evangelista João, 12-32?
14 - Carro celebrizado por Roberto Carlos?
15 - Comprova ou nega a teroria científica?
16 - Famosa referência bíblica à amendoeira?
17 - Ciência que exige o juramento de Hipócrates?
18 - Fenômeno que o canto da araponga faz lembrar?
19 - Vantagem fornecida pelo Estado a funcionários?
20 - Estado dos músculos sedentários de uma pessoa?

RESPOSTA - 1- Ponha-se lá fora; 2- Um buraco com um
arco em volta; 3- O amor; 4- O presente; 5- A parte traseira
do relógio; 6- Um desaforo; 7- Ambos de vez em quando
dão trote; 8- Os dentes; 9- Fogo; 10- A casaprópria; 11- Iso-
nomia; 12- Cacatua; 13- Jesus é a luz do mundo; 14- Cadi-
lac; 15- A prática; 16- A amendoeira de Aarão que deu fru-
tos durante a noite; 17- Medicina; 18- Lembra as batidas
domartelo na bigorna; 19- Mordomia; 20- Flácidos.

?
?

* Não conversava - Conversa do médico com a cliente casada:
- A senhora conversa com seu marido à noite?
- Não, ele não quer que eu telefone para o escritório.
* Médico tarimbado - O médico pergunta à paciente a sua idade
- Estou contando 32, doutor.
- Conte até o final. Não tenho muito tempo - responde o médico.
* Amnésia temporária - O bêbado que fora atropelado recupera
os sentidos no hospital, mas não consegue se lembrar de nada. De
certa feitra a enfermeira avisou ao doutor:
- Acho que o paciente está voltando ao normal.
- Como assim? - perguntou o médico.
- Hoje ele recusou o remédio e disse que o chope dele era sempre
com espuma.
No chuveiro - Manuel está tomando banho e grita para Maria:
- Ô Maria, me traz um shampoo.
Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traz outro shampoo.
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!
- É que, aqui está dizendo que, é para cabelos secos e eu já molhei
o meu.
Beleza nos olhos - A professora pergunta a Joãozinho:
- Quando eu digo “eu fui bonita” é passado, quando eu digo “eu
sou bonita” é o quê?
Joãozinho  responde, com certeza:
- É mentira,  professora!
Dom é Sentir - Eu tinha, lá em casa, 10 garrafas de cachaça, da
boa. Mas, minha mulher obrigou-me a jogá-las fora.
Peguei a primeira, bebi um copo e joguei o resto na pia.
Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia.
Peguei a terceira, bebi o resto e joguei o copo na pia.
Peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo.
Peguei o quinto copo, joguei a rolha na pia e bebi a garrafa.
Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto.
A sétima garrafa, eu peguei no resto e bebi a pia.
Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa.
Joguei a nona pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto.
O décimo copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia...”

Como agir no elevador
em caso de pane

Bombeiros ensinam como
agir em caso de Elevador que
trava, pára, dá pane....

No ano passado, 76 pesso-
as morreram porque confia-
ram no zelador que usou uma
chave de fenda, abriu um cer-
to pino e a pessoa que estava
dentro, tentou sair pela meta-
de aberta do elevador.

O elevador movimentou-se
e a pessoa foi cortada ao
meio.. outras, tiveram mãos,
braços, cabeças cortadas.

NUNCA tente sair pelo buraco.. ou parte aberta.

O procedimento correto é o seguinte:
Aperte o botão do alarme, ou o que indica que está avi-

sando alguém. Sente-se num canto; em caso de descontrole
emocional, abaixe a cabeça e feche os olhos, aguarde cal-
mamente que venha o socorro. É uma questão de tempo...

Procure lembrar sempre que você está trocando tempo
por segurança.

Não aceite ajuda de estranhos e nem saia com o elevador
aberto pela metade... (ele pode subir ou descer de repente).

O bombeiro, assim que chegar, vai desligar a chave geral
da casa de máquinas e testar com um aparelho se o eleva-
dor está parado mesmo, e totalmente inoperante...

Daí ele avisa o outro bombeiro (via rádio) que faça o
procedimento junto à porta do elevador... e este (elevador)
vai subir, ou descer, completando o ciclo dele e parando
em ponto seguro.

Explicam também que o elevador tem freios, suportes,
ganchos, tudo que oferece proteção total e jamais um ele-
vador cai, sem mais nem menos...

Portanto, a pessoa tem que se manter calma e sem pres-
sa. Mesmo porque tem ar suficiente dentro dele (circulação
de ar) e um grupo de pessoas pode ficar ali por várias horas
sem problemas.

Além disso, ANTES de entrar sempre olhar se o eleva-
dor está parado... ESPERAR que as pessoas saiam ANTES
de você entrar e ficar atento ao nº de ocupantes... se está
compatível com o peso que diz na placa. Quando muito
cheio, evite entrar, pois, pode haver problema.

Então, resumindo: se ficar preso só saia com ajuda dos
bombeiros... e não do zelador, ou de um “abelhudo” que
diz que tudo “já está sob controle”.

E em caso de incêndio, JAMAIS use o elevador.... so-
mente faça uso da escada...

Ensine aos seus amigos... Você pode salvar uma vida.
Bombeiros - telefone 193.

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA...............
MESMOMESMOMESMOMESMOMESMO     SEMSEMSEMSEMSEM     ESTESTESTESTESTARARARARAR     SENDOSENDOSENDOSENDOSENDO     FILMADOFILMADOFILMADOFILMADOFILMADO

    VOCÊS SABIAM DO AUXÍLIO RECLUSÃO?
(E-mail nos enviado solicitando  divulgação)

Bandido com 5 filhos, além de comer e beber nas costas
de quem trabalha, comandar o crime de dentro das prisões,
ainda recebe auxilio de R$ 3.760,60.

Qual pai de família com 5 filhos recebe um salário suado
igual?

Vocês sabiam do Auxílio-reclusão? (... e vamos lá pesso-
al.... não deixem de cantar o Hino Nacional, pelo menos 15
vezes ao dia...).

Vocês sabiam que todo presidiário com filhos tem uma
bolsa que, a partir de 1/2/2009, é de R$ 752,12 por filho, para
sustentar a família, já que o coitadinho não pode trabalhar para
sustentar os filhos por estar preso? (Portaria nº 48, de 12/2/
2009, do INSS).

CONFIRA NO SITE http://www..previdenciasocial.gov.br/
conteudoDinamico.php?id=22 - Auxílio-reclusão. Por favor,
veja na íntegra o texto deste auxílio. Você vai estarrecer. Você
não vai querer acreditar. Leia e medite.

A- Pergunta que não quer calar 1: Por acaso os filhos do
sujeito que foi morto pelo coitadinho que está preso recebem
uma bolsa de R$ 752,12 por filho, para seu sustento?

B- Pergunta que não quer calar 2: Já viu algum defen-
sor dos direitos humanos defendendo esta bolsa para os fi-
lhos das vítimas?

É por essa e outras que a criminalidade não diminui. Ela
dá lucro! Este é mais um dos absurdos que protegem os bandi-
dos. Temos que nos proteger com grades, alarmes e afins, en-
quanto os bandidos andam livremente pelas ruas e, ainda, com
proteção dos direitos humanos. Precisamos fazer alguma coi-
sa. É muito descaso com o cidadão trabalhador, que paga por
toda esta imoralidade. Temos que acabar com essa pouca ver-
gonha. Imagine só se nós trabalhadores vivéssemos esses di-
reitos. Nesse país só tem valor se for marginal.

Afinal... que País é esse?

Auxílio Reclusão

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira – FAB - so-
brevoou Varginha na manhã de 10 de julho para analisar
se os instrumentos do Aeroporto Major Brigadeiro
Trompowsky estão em perfeitas condições para pouso e
decolagem.

A última análise foi realizada no ano de 2017.
Trata-se da calibração do RNAV ((navegação por área)

visando a melhoria para pouso por instrumento (por GPS).
De acordo com a Prefeitura de Varginha, em junho uma

aeronave também da FAB esteve no Município para fazer
calibração do gerador NDB, que libera a decolagem da
aeronave.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo afirma que mesmo na
pandemia e com a suspensão dos vôos regulares, o aero-
porto de Varginha recebe aeronaves particulares. “Só nes-
sa manhã (10/07), tinha três aeronaves particulares em
movimentação no Aeroporto de Varginha e nossa Admi-
nistração está empenhada para que o Município possa ofe-
recer estrutura para o desenvolvimento, não só local, mas,
também regional, lembrando que recentemente conquis-
tamos uma estação meteorológica, e no mês de junho a
autorização para pousos e decolagens de aeronaves maio-
res, tanto de passageiros como de cargas”.

Aeronave da FAB
analisa instrumentos do
Aeroporto de Varginha

Prefeito Vérdi Melo ressalta que apesar do
Município não estar com vôos regulares a

movimentação de aeronaves particulares prossegue

Os beneficiários do Programa de Profissionalização
Adolescente Consciente (PROPAC) vão voltar aos es-
tágios presencialmente no próximo dia 3/08, segunda-
feira. A decisão foi comunicada em reunião no estacio-
namento da Prefeitura de Varginha para os  beneficiários
que foram divididos em turmas para evitar aglomera-
ção.

A reunião contou com a presença do prefeito Vérdi
Lúcio Melo que recepcionou todos e reforçou a neces-
sidade de manter os cuidados da prevenção ao
coronavírus. “Vocês deverão ficar atentos às medidas
protetivas tanto em casa, no trajeto e no trabalho”, re-
forçou Vérdi.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Coe-
lho, também salientou a responsabilidade que cada um
tem que ter diariamente e para isso “todos receberam
um kit de Equipamentos de Proteção Individual – EPI
contendo máscara confeccionadas pelo Centro de De-
senvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA e
álcool em gel”.

A notícia do retorno das atividades foi bem aceita por
parte dos beneficiários. A presidente do CDCA, Juliana
de Paula Mendonça afirma que estão sendo seguidos
todos os protocolos das legislações vigentes de
contingenciamento e medidas sanitárias, além da tra-
balhista e da lei de amparo à criança e ao adolescente.
“Eles receberam o benefício normalmente durante o
período em que estiveram suspensos do estágio, ago-
ra, assinaram o termo de responsabilidade para o re-
torno das importantes atividades que exercem”.

Adolescentes do
Propac retornam no dia
3 para atividades nas
repartições públicas
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A presidente da Câmara de Varginha,
vereadora Zilda Silva, e os vereadores
Carlúcio Mecânico, Cláudio Abreu, Dele-
gado Celso Ávila e Pastor Fausto compa-
receram  até a sede da Secretaria Munici-
pal de Obras para receber simbolicamente
os veículos destinados à área da Saúde que
foram adquiridos graças às emendas
impositivas de autoria dos vereadores fei-
tas ao Orçamento do Município do ano de
2019.

No total são sete veículos que serão uti-
lizados pela população. “Ficamos muito sa-
tisfeitos de ver a concretização de nossas
emendas desta forma. O vereador é o agen-
te público mais próximo da população.
Então, conseguimos ter a real noção do que
realmente está sendo mais necessitado e
com essas emendas positivas, nós, que an-
tes só podíamos indicar onde o Executivo
deveria investir o recurso público, sem a
garantia de sermos atendidos. Agora não.
Se houver bons projetos de interesse pú-
blico, com a documentação correta, atra-
vés das emendas impositivas podemos des-
tinar verbas para áreas que precisam, como
está sendo feito agora, com a entrega des-
tes veículos”, explicou a presidente da
Câmara, vereadora Zilda Silva.

Vereadores comemoram entrega de
7 veículos destinados à área de Saúde

Conquista é fruto de
Emendas Impositivas de
autoria do Legislativo

feitas ao Orçamento do
Município de Varginha

CARLÚCIO MECÂNICO

DELEGADO CELSODR. CLAUDIO ABREU

PASTOR FAUSTO

ZILDA SILVA

Os veículos entregues
* Uma VAN adaptada para transporte

de pacientes da saúde pública para PCD´s
– Pessoas com Deficiência – destinada atra-
vés de emenda do vereador Carlúcio Me-
cânico.

* Uma ambulância para a Unidade de
Pronto Atendimento – UPA– destinada
através de emenda do vereador Delegado
Celso Ávila.

* Um Fiat Doblo que está sendo utiliza-
do pelo Setor de Epidemiologia para trans-
porte de exames de Covid-19 para Belo
Horizonte – destinado através de emenda
do vereador Cláudio Abreu.

* Um veículo para o Centro Municipal
de Fisioterapia – destinado através de
emenda do vereador Dudu Ottoni.

* Um veículo para o transporte dos pa-
cientes atendidos pelo Centro de Atenção
Psicossocial – Cap´s – destinado através de
emenda do vereador Pastor Fausto.

* Um veículo para o Setor de
Epidemiologia/Programa de Imunização/
Programa de Doenças e Agravos e uma
ambulância para a UPA – Unidade de Pron-
to Atendimento – destinados através de
emenda da vereadora Zilda Silva.

A Prefeitura de Varginha, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, entre-
gou as obras de ampliação e revitalização
do Cemei Ieda Carvalho Silva, cuja sole-
nidade respeitou as normativas de saúde
pública em virtude da pandemia Covid-19.

Inaugurado em 1º de maio de 1995, o
Cemei Dona Ieda Carvalho Silva iniciou
seus trabalhos atendendo crianças de 0 a
5 anos. Com o crescimento do bairro
Imaculada Conceição, e a implantação de
novos bairros adjacentes, seu quadro de
funcionários foi ampliado para o atendi-
mento da demanda existente. Em 2014,
passou por obras de revitalização. Atual-
mente atende em período integral crian-
ças de 4 meses a 3 anos de idade.

Com a reforma, o posto de Saúde que
funcionava no CAIC I foi incorporado ao
Cemei, possibilitando aumentar a capaci-
dade de alunos atendidos em 210 para 300
alunos. Esta obra contemplou a reforma de
6 salas de aulas, pintura interna e externa
total de prédio, incluindo janelas, portas,
grades, toldos das janelas, cerca de madei-
ra em volta do jardim, pátios e pisos exter-
nos, reforma dos banheiros, reforma da
parte elétrica, instalação de um portão de
acesso para as novas salas de aula, refor-
ma dos dormitórios, incluindo banheiro dos
mesmos com pintura, cortinas e suporte
para TV, instalação de bebedouro, amplia-
ção do refeitório, instalação de toldos de
acesso aos dois prédios, de uma cozinha
para as funcionárias e de uma grade com
portão na entrada principal, limpeza e ca-
pina geral, e instalação de portas de ma-
deira nas salas de aula para manter a segu-
rança dos alunos.

Na oportunidade, a Secretária de Edu-
cação, Elaine Biancasteli, agradeceu o
apoio recebido do prefeito Vérdi Melo,
que, segundo ela, não tem medido esfor-
ços para atender as demandas da educa-
ção, demonstrando cuidado e preocupação
para com nossos alunos e educadores. “Te-
nho que parabenizar nosso Prefeito que
muito tem apoiado as ações da Educação,
como a garantia de trabalho de todos os
profissionais da educação, recebendo seus
salários na sua integralidade e em dia mes-
mo nesse período em que estamos viven-
do e também possibilitando aos nossos alu-
nos condições para que sejam minimizados
os impactos em sua aprendizagem. Nosso
Prefeito, que sempre está atento às deman-
das educacionais do Município, primando
pela equidade e qualidade, razão pela qual
estamos aqui entregando um ótimo espaço
educativo que irá atender aproximadamen-
te 300 crianças de 0 a 3 anos de idade com
qualidade, com uma equipe competente
que não mede esforços para contribuir para
uma Educação de excelência”.

Em seu pronunciamento o prefeito

Prefeitura de Varginha entrega
obras de ampliação e reforma
e revitalização do Cemei Ieda

Carvalho Silva no bairro Imaculada

Vérdi Melo falou da honra de entregar à
comunidade do bairro Imaculada e
adjacências esta obra do Cemei Ieda Car-
valho. Uma obra que traduz em cada can-
to, em cada sala, no pátio ou na quadra, o
carinho da nossa Administração para com
nossas crianças. E nossas ações não param
por aqui. Estamos implementando um pla-
no de trabalho com nossos alunos para di-
minuir o prejuízo que estão tendo em meio
a esta pandemia, com o aprendizado não
presencial carinhosamente preparado pela
equipe da Seduc”, disse o prefeito Vérdi
Melo.

A Polícia Civil de Minas
Gerais lançou a cartilha vir-
tual “Golpe, só se for nos cri-
minosos”. O material tem ob-
jetivo de apresentar à popula-
ção os principais golpes pra-
ticados, atualmente, além de
dar dicas de prevenção.

De acordo com o chefe do
1º Departamento de Polícia
Civil, delegado-geral Wagner
Sales, a maior parte dos gol-
pes migrou da rua para o mun-
do virtual. “Nesse momento
de isolamento social, as pes-
soas estão reclusas em casa e
acessam mais as redes soci-
ais, fazem compras pela
internet, e isso pode contribuir
para aplicação de golpes”,
afirma.

Estatísticas - A partir de
um estudo com base em esta-
tísticas e no trabalho de inte-
ligência, a PCMG elaborou e
disponibiliza o material orien-

Polícia Civil lança cartilha virtual
com dicas de prevenção contra golpes

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

Informação é o melhor
caminho para que cidadão

não se torne vítima

tativo, com linguagem clara e
objetiva para acesso de todas
as pessoas.  Ao todo, a cartilha
apresenta 16 tipos de golpes,
divididos em três modalida-
des: Golpes Presenciais, Gol-
pes pela Internet e Crimes
Praticados por Telefone.
Acesse aqui.

“Entre esses, estão os gol-
pes da clonagem de Whats-
app, o do cartão cortado re-
colhido pelo falso motoboy e
o do falso intermediador de
vendas. Nesse momento de
pandemia, dois golpes que
voltaram com mais força são
o do falso parente internado e
o do falso sequestro”, exem-
plifica Sales. Segundo o de-
legado, o estelionatário age de
acordo com os fatos da atua-
lidade, criando uma situação

que leva a vítima ao erro para
buscar uma vantagem ilícita.

Ainda segundo Sales, a
dúvida e a informação são
duas grandes aliadas para
frustrar os planos dos golpis-
tas: “A informação ainda é a
maior arma contra esse tipo de
crime. Não acredite em van-
tagens mirabolantes e pro-
messas de grandes negócios,
pois, atrás delas, certamente
haverá um golpe. É preciso
sempre checar. Na dúvida,
não faça”.

Crime - Devido à mudan-
ça na legislação brasileira,
promovida pelo pacote
anticrime, o estelionato pas-
sou a depender de represen-
tação por parte da vítima.
“Além do registro da ocorrên-
cia, a vítima deve fazer uma
representação para dar início
à investigação e, a partir daí,
a PCMG busca a autoria do
crime e a sua devida
responsabilização criminal”,
explica Sales.



(35)

3222-6046

CRC 7363 MG

Nós, da
Valim Contadores,

sempre pensando
em melhorar o
atendimento de nossos clientes,

informamos nosso novo Endereço

E-mail: valimconsultoria@yahoo.com.br
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> Cordete Paulo   WatsApp (35)  9 9989-6039  E-mail: cordete@bol.com.br

GenteGenteGenteGenteGente
&&&&& Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
&&&&& Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
&&&&& Negócios Negócios Negócios Negócios Negócios

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

A Secretaria Municipal de Saúde de
Varginha comunica que dentro das medi-
das tomadas no enfrentamento da Covid
19, ficaram mantidas todas as cirurgias
oncológicas, cardíacas e as da neuro-
cirurgia de alta complexidade.

Porém, as cirurgias eletivas foram
suspensas, inclusive, as do Mutirão de Ca-

Cirurgias Oncológicas
Cardíacas e da

Neurocirurgia de alta
complexidade são

mantidas em Varginha

tarata, visto que a maioria dos pacientes se
encaixam nos grupos de risco.

"É importante destacar que, quando a si-
tuação epidemiológica for regularizada, to-
das as cirurgias serão reagendadas", expli-
cou o Secretário de Saúde, Dr. Luiz Carlos
Coelho.
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