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Bom dia, apesar do momento que passamos, todos
nós, varginhenses, mineiros, brasileiros e estrangeiros.

Faça uma análise do que ora passo a colocar e veja
se o meu raciocínio está correto ou errado. Até porque
opiniões nunca serão unanimidade.

A decisão de transferir para governadores e prefei-
tos o envidar esforços para que todos nós fiquemos
em casa é uma medida acertada, sob o ponto de vista
de se evitar a proliferação em massa do Coronavírus.

Mais do que isto, e é a realidade, o sistema de Saúde
de Varginha, de Minas e do Brasil, bem como de ou-
tros países, não suporta atender um número alarmante
de pessoas acometidas com a infecção.

Daí a necessidade de se tomar todos os cuidados e
providências para que o Coronavírus chegue até nós
todos, paulatinamente.

Esta, a razão do isolamento.
Ficando em casa, como a grande maioria da popula-

ção vai sobreviver?
Aí vem a segunda questão, e acertada, a decisão de

se colocar sob a responsabilidade do governo Federal
a liberação de recursos, não só para atender a deman-
da de atendimento dos hospitais, mas, também liberar
recursos financeiros para a população - auxílio
emergencial.

Recursos financeiros o Brasil os dispõe para aten-
der as duas demandas - leitos e auxílio. Só que o ape-
go ao Poder não vê, ou “vira a cara” - não o rosto -
para o sofrimento da população, dando-lhe migalhas,
que são sobras do dinheiro que o Brasil dispõe, mas,
nenhum recurso financeiro advindo dos detentores do
Poder.

Por que não ter deixado a coordenação do combate
ao Coronavírus a nível Nacional, com os prefeitos e
governadores levantando os dados e as necessidades
de cada prefeitura, de cada estado?

Porque o Brasil chegou a uma posição política em
que não se olha devidamente para a sua população, e
sim, a elite política, prioritariamente, visa a posição
de Poder - ser prefeito, governador, e em luta de unhas
e dentes, Presidente da República.

Tudo que se faça não contenta a todos nós. Vejamos
que o trabalho do prefeito Vérdi e sua equipe, com
relação ao combate ao Coronavírus está sendo de uma
valia imensurável. Temos mortes, sim. Mas, seria muito
mais desastroso se as decisões e providência por ele
tomadas não estivessem aí aplicadas.
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O prefeito Vérdi Lúcio
Melo visitou a obra de re-
forma e revitalização do
Theatro Municipal Capitó-
lio. Acompanhado do vice-
prefeito Leonardo Ciacci,
do diretor Superintendente
da Fundação Cultural, Mar-
quinho Benfica, e do dire-
tor do Theatro, Paulo Sér-
gio Rosa, o Prefeito conver-
sou com os responsáveis
pela obra que deve durar
cerca de quatro meses.

Prefeito Vérdi Lúcio
Melo, na oportunidade, fa-
lou sobre a revitalização do
Theatro Capitólio.

“A nossa gestão tem in-
vestido em todos os setores
da Cidade, independente do
nosso enfrentamento à
Covid-19. Não é uma tare-
fa das mais fáceis. Hoje
estamos aqui no Theatro
Capitólio acompanhando o
início da revitalização. Te-
mos a certeza que vamos
resgatar esse espaço para
que, num futuro muito bre-
ve, possamos ter grandes
eventos para população
acompanhar. Vamos dar
vida a este teatro que sem-
pre foi importante para a po-
pulação de Varginha e do
Sul de Minas”.

Para o vice-prefeito
Leonardo Ciacci, esta refor-
ma “é o resgate de um dos
maiores patrimônios cultu-
rais que varginha tem.
Estamos preparando para
receber, num futuro próxi-
mo, os maiores espetáculos
como esta Casa já recebeu.

Parabenizo toda a equipe do
governo Vérdi e da Funda-
ção Cultural pela preocupa-
ção com estes espaços pú-
blicos e com a nossa cultu-
ra, que é uma das nossas
maiores riquezas”.

Reforma deve
durar cerca de

4 meses
O diretor Superinten-

dente da Fundação Cultural,
Marquinho Benfica, desta-
cou que o Theatro Capitólio
é um patrimônio do povo de

Varginha. Segundo ele, “es-
tão previstas a substituição
do sistema elétrico para su-
portar os equipamentos de
som e iluminação mais mo-
dernos, a recuperação da
pintura interna e externa, o
tratamento do piso de ma-
deira e dos ladrilhos hidrá-
ulicos e a manutenção das
janelas, portas, cortinas e
cadeiras da plateia. Temos
um projeto futuro de insta-
lar um ar-condicionado cen-
tral, e, por isso, também a
importância de substituir-
mos o sistema elétrico para
aguentar esta carga”.

A revitalização está or-
çada em R$ 534 mil.

O investimento é prove-
niente de recursos do ICMS
Patrimônio Cultural deposi-
tado no Fundo Municipal de
Preservação do Patrimônio,
que é destinado exclusiva-
mente para a preservação
dos bens patrimoniais de
Varginha.

A empresa responsável
é a Tri-Service Engenhart’s
e Terceirização.

O diretor do Theatro
Capitólio, Paulo Sérgio
Rosa, está acompanhando
de perto todo o trabalho e
espera que logo que a obra
seja finalizada também te-
nhamos a Covid-19 contro-
lada para possibilitar even-
tos no espaço.

“O Theatro Capitólio
está no coração de Varginha.
Aguardamos ansiosos para
que logo a plateia esteja
lotada para acompanhar os
espetáculos artísticos e cul-
turais”, disse o diretor Pau-
lo César Rosa.
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COMARCA DE VARGINHA/MG – 3ª Vara Cível de Varginha/MG – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ELECTRO PLASTIC LTDA. - em recuperação judicial – Processo n.º 5002545-70.2019.8.13.0707 – O Dr. José Paulino de Freitas
Neto, Juiz de Direito Auxiliar na 3ª Vara Cível da Comarca de Varginha, do Estado de Minas Gerais, em exercício de seu cargo e na forma do art. 36, da Lei n.º 11.101, de 2005, CONVOCA TODOS OS INTERESSADOS E
CREDORES DE ELECTRO PLASTIC LTDA. - em Recuperação Judicial, para comparecerem e se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, na modalidade VIRTUAL, através da Plataforma BEx (https://
agc.plataformabex.com.br/ ), a ser presidida pela Administradora Judicial, Dra. Taciani Acerbi Campagnaro Colnago Cabral, inscrita na OAB/MG sob o n.º 170.449, no dia 06/04/2021, às 14:00 horas, em primeira convocação, com
início do credenciamento às 12:00 horas e encerramento às 13:59 horas. A Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja
quórum nessa ocasião, ficam, desde já, convocados os credores para a ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, em segunda convocação, a se realizar nos mesmos moldes, no dia 13/04/2021, a qual será instalada com a presença
de qualquer número de credores (art. 37, § 2º, da Lei n.º 11.101/2005). A Assembleia ora convocada tem por objetivo deliberar acerca da aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pela
Recuperanda nos autos n.º 5002545-70.2019.8.13.0707, aos ID’s n.º 76929956, 76929957, 76929959, 76929960, 76929961, 76929962, 76929963, 76929964, 76929965, 76929966, 76929967, 76929968, 76929969, 76929970,
76929973, 76929974, 76929978 e 76931165. Os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial, a ser submetido à deliberação da assembleia por meio de solicitação por escrito à Administradora
Judicial, através do endereço eletrônico credor@colnagocabral.com.br, ou ainda, pessoalmente na filial da Administradora Judicial, situada na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 1.033, Conj. 424, torre 04, Vila da Serra, Nova Lima/MG,
CEP 34.006-065. Ficam os credores e terceiros interessados cientes que: (1) Para acesso à ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, cada participante deverá realizar CADASTRAMENTO PRÉVIO por meio de e-mail ao endereço
eletrônico credenciamento@colnagocabral.com.br, no período compreendido entre a data da publicação desse edital até 24horas antes do início da assembleia, ou seja, às 14:00 horas do dia 05/04/2021, nos termos do art. 37, §4º,
da Lei n.º 11.101, de 2005; (2) Os participantes deverão indicar 1 (um) endereço eletrônico válido (e-mail) por credor, apontando seu nome ou o nome de seu representante, classe, CPF/CNPJ, telefone, indicando na oportunidade
quem será o representante, além de número de telefone celular, com DDD, apto a receber mensagem de texto e WhatsApp. O credor pessoa jurídica deverá anexar ao e-mail: o contrato social e alterações, substabelecimento
(quando necessário), e procuração com poderes específicos se representado por terceiro, que comprove seus poderes ou a indicação do ID dos autos do processo em que se encontre o documento. O Credor pessoa física deverá
anexar ao e-mail: documentos pessoais (RG e CPF), e procuração com poderes específicos se representado por terceiro. (3) O prazo para o envio das procurações ou para a indicação do ID dos autos em que elas se encontram
é de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, ou seja, os documentos serão recebidos apenas até as 14:00 horas da tarde do dia 05/04/2021; (4) Além do e-mail, a documentação necessária
para a participação da Assembleia Geral de Credores também poderá ser enviada para a sede do escritório da Administradora Judicial, aos seus cuidados, na Alameda Oscar Niemeyer, 1033, conjunto 423, Vila da Serra, Nova Lima
- MG, CEP 34.006-065, Telefone (31) 3879-2669, Celular (31) 9 9495-6551; (5) A entrega da correspondência deverá ser realizada, necessariamente, até às 14:00 horas da tarde do dia 05/04/2021, não sendo reputadas como
válidas correspondências entregues após a data e horário limites; (6) Recebido referido e-mail, a Administradora Judicial irá respondê-lo validando o CADASTRAMENTO PRÉVIO e remetendo as instruções necessárias para
participação na assembleia virtual, com o login e a senha provisória para acesso à plataforma Digital Brasil Expert. Caso o participante não receba o e-mail com as informações para acesso, com o login e a senha provisória, deverá
entrar em contato por um dos canais de suporte para verificação e solicitação dos dados necessários para o ingresso na plataforma. O participante responsabiliza-se pela verificação dos seus dados pessoais no momento do login,
bem como pela proteção de sua senha, que é pessoal e intransferível. O participante terá à disposição um chat online e WhatsApp: (11) 9-9810-4543 ou (11) 9-7186-5259 a partir das 09:00hs até às 18:00hs do dia anterior a
realização da Assembleia Geral de Credores e no dia da Assembleia Geral de Credores, no mesmo horário. O suporte por estes canais de atendimento são somente para sanar suas dúvidas e receber suporte da equipe técnica.
Somente será permitido 01 (um) acesso por login na plataforma durante a Assembleia Geral de Credores. No dia da Assembleia Geral de Credores o participante deverá estar conectado à internet por meio de uma rede segura,
estável e operacional, utilizando o dispositivo de sua preferência (computador ou celular). Recomenda-se o uso de laptops ou desktops com o navegador de internet atualizado (preferencialmente sistema operacional Windows e
navegador Google Chrome), bem como dispositivo backup para o caso de o dispositivo principal apresentar problemas. Os participantes também poderão obter as instruções detalhadas e ilustrativas para acesso e utilização da
plataforma por meio do link: https://agc.plataformabex.com.br/Account/Login?ReturnUrl=%2FProcessos. Ficam ainda cientes os CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS de que, nos termos do §5º e § 6º, do art. 37, da Lei
n.º 11.101, de 2005, os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, que não compareçam pessoalmente ou
por procurador, à assembleia, desde que o sindicato apresente à Administradora Judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, relação dos associados que pretende representar, sendo que o trabalhador que conste da relação
de mais de um sindicato, deverá esclarecer, até 24 (vinte quatro) horas da assembleia, qual sindicato irá representa-lo, caso contrário não será representado por nenhum deles; (7) Os credores e representantes ficam advertidos
de que o login e senha disponibilizados são pessoais e intransferíveis, sendo de responsabilidade do solicitante o sigilo e utilização da informação a partir do recebimento destes dados; (8) A admissão, por meio VIRTUAL, ocorrerá
das 12 horas às 13:59 horas do dia 06/04/2021, devendo cada credor e representante promover sua admissão através de acesso ao site https://agc.plataformabex.com.br/ . Para promover sua admissão, o credor e/ou
representante pré-cadastrado deverá acessar o site https://agc.plataformabex.com.br/ e então preencher os dados de seu login e senha nos campos correspondentes, clicar no campo “AGC”, clicar no campo “Acessar Assembleia
online”, clicar no campo “Iniciar representação” concluindo assim sua admissão. O acesso ao sistema e a participação na Assembleia virtual são intuitivos, elaborados com a finalidade de simplificar a participação de credores e
representantes, que contam ainda com um tutorial de acesso encaminhado pela Administradora Judicial no mesmo e-mail de envio do login e senha de acesso; (12) Tão logo as assinaturas virtuais terminem de ser coletadas, a
Assembleia será instalada; (13) Os credores que chegarem após as 14:00 horas da tarde e, portanto, não estiverem munidos de senha, não serão impedidos de assistir à Assembleia, porém, não terão direito de voto, em razão do
descumprimento do prazo estabelecido no edital; (14) Do mesmo modo, os credores não sujeitos à Recuperação Judicial não serão impedidos de assistir à Assembleia, porém, não terão direito de voto, nos termos do que dispõe
a Lei n.º 11.101, de 2005. A Assembleia Geral de Credores será reproduzida na íntegra pelo canal Brasil Expert da plataforma de streaming Youtube; (15) Poderão os credores consultar a íntegra do processo de recuperação judicial
por meio de acesso ao Sistema PJe do TJMG ou, ainda, por meio do site do escritório da Administradora Judicial, http://colnagocabral.com.br/electro-plastic/. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e no
futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Eu, Tamiris Laura Franco Morais, Gerente de Secretaria, o digitei.
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O Centro Municipal de
Fisioterapia da prefeitura de
Varginha, visando atender a
demanda de pacientes de
dor crônica, adaptou o pro-
grama de gestão de Dor  da
USP - Universidade de São
Paulo,  para as necessidades
da população de Varginha.

Desta iniciativa nasceu
o programa “Varginha Sem
Dor”,  que por meio de uma
parceria dos fisioterapeutas
com técnicos desportivos da
SEMEL está educando a
população no controle da
dor,  com isso gerando mai-
or qualidade de vida aos
participantes.

Varginha sem Dor
Mais um programa da prefeitura
de Varginha a favor da população

“A gente está  pegando
aqueles pacientes crônicos,
com dores crônicas, e opor-
tunizando participarem de
atividades para ajudar a di-
minuir este incômodo da
dor. Estamos alinhados com
o plano de governo do pre-
feito Verdi Melo e do vice
Leonardo Ciacci no que tan-
ge uma população com vida
longa e de qualidade”, ex-
plicou a coordenadora do
Centro de Fisioterapia, a fi-
sioterapeuta Luciana Al-
meida.

As aulas já começaram
com 40 inscritos, na quadra

O vice- prefeito Leonardo Ciacci acompanhou o lan-
çamento do programa e destacou a importância dessa ini-
ciativa “que vem para dar melhor qualidade  de vida para
a população com acompanhamento profissional”.

da Semel, ao lado do Cen-
tro de Fisioterapia, onde
quatro técnicos desportivos
seguirão com os trabalhos
por meio de exercícios labo-
rais e funcionais. O objeti-
vo é oferecer melhor quali-
dade de vida dos pacientes
para que não sofram com o
retorno da dor.

A dor é considerada um
problema de saúde pública
em função do alto custo e
do impacto negativo que
pode causar na qualidade de
vida e nas capacidades fun-
cionais do paciente.

Estima-se que 30 a 35%

da população sofram de dor
crônica, ou seja, dor persis-
tente com mais de três me-
ses de duração. Muitos es-
tudos científicos mostram
que os exercícios físicos
possuem uma capacidade
de analgesia mais duradou-
ra do que uma intervenção
medicamentosa. Este recur-
so será ofertado para a po-
pulação de Varginha através
de profissionais extrema-
mente qualificados e capa-
citados no tratamento da
dor’’, explicou o técnico
desportivo Anderson Mas-
saud.

Com o objetivo de contri-
buir com as instituições que
cuidam da saúde dos mineiros,
principalmente em época de
pandemia, a Cemig, por meio
do seu Programa de Eficiên-
cia Energética, está investin-
do na substituição de equipa-
mentos mais eficientes para os
hospitais públicos e filantró-
picos  de Minas Gerais.

No Sul de Minas, o progra-
ma entregou 15 secadoras de
roupa, 20 autoclaves, 11 focos
cirúrgicos e também investiu
na substituição de cerca de
1.784 pontos de  iluminação
por LED.

Com essas melhorias, a
Cemig investiu aproximada-
mente R$ 4,3 milhões em 15
hospitais da região, nas cida-
des de Três Pontas, Baependi,
Nepomuceno, Três Corações,
Passa Quatro, Caxambu, Pou-
so Alegre, Varginha, Ouro
Fino, Alfenas, Santa Rita do
Sapucaí, Itajubá, Perdões e
Cristais.

CEMIG investe em hospitais do Sul de Minas
Ações de eficiência energética da empresa beneficiaram 15 hospitais na região

Com a iniciativa, a Cemig
busca  contribuir para que os
hospitais reduzam a parcela
do orçamento destinada à con-
ta de energia. Assim as insti-
tuições conseguem destinar
mais investimentos para ou-
tras demandas, incluindo
aquelas referentes ao comba-
te da pandemia.

Eficiência Energética e
Saúde - As ações do Progra-
ma de Eficiência Energética

em hospitais resultaram, ao
longo do biênio 2019 e 2020,
na substituição de 97 seca-
doras, 71 autoclaves e na mo-
dernização da iluminação de
73 hospitais. Além disso, o
Programa, que é regulado pela
Aneel, substituiu focos cirúr-
gicos e implantou  sistemas de
geração fotovoltaica. Os re-
cursos destinados ao atendi-
mento dessa demanda ultra-
passam R$ 40 milhões.

Autoclave

As novas autoclaves ga-
rantem mais segurança no
processo de esterilização e
também contribuem para a
redução do consumo de
energia.

“A autoclave é um apare-
lho dotado de recipiente her-
meticamente fechado, cujo
interior atinge altas tempe-
raturas. Esse equipamento é
utilizado para esterilizar ar-
tigos por meio de calor úmi-
do sob pressão”,  afirmou o
engenheiro.

Ainda de acordo com o
engenheiro de Eficiência
Energética, os novos focos
cirúrgicos - lâmpadas utili-
zadas em procedimentos de
alta complexidade,  com
tecnologia LED, oferecem
condições mais favoráveis
para a acuidade visual e ni-
tidez dentro dos centros ci-
rúrgicos.
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Realizado nos dias 8, 9
e 10 do mês de março, o 2º
LIRAa – Levantamento de
Índice Médio Risco de
Infestação do mosquito
Aedes Aegypti, transmissor
da Dengue, Zica e Chikun-
gunya.

O levantamento, que é
realizado em todo o territó-
rio Nacional, em cidades
com índice de infestação
com mais de 2 mil imóveis,
consiste em visitar 20% dos
quarteirões sorteados pelo
programa do Ministério da
Saúde.

Nos imóveis visitados
pelo Agente de Combate às
Endemias, além do trata-
mento e eliminação dos fo-
cos, são recolhidos exem-
plares das larvas encontra-
das, que segue junto a for-
mulário próprio contendo
endereço, tipo de depósito
e quantidade de larvas, sen-
do encaminhadas ao labora-
tório do setor onde se faz a
contagem e a identificação
das mesmas.

No total geral, em
Varginha foram encontra-
dos 88 focos do Aedes
Aegypti, 4 do mosquito
Aedes Albopictus. Sendo
que os bairros com maior
número de depósitos com
focos foram o Nossa Senho-
ra Aparecida, Jardim Cor-
cetti, Jardim Sion, Padre
Vitor, Vila Registânea e

Agente da Vigilância Ambiental de Varginha realizando
vistoria do LIRAa em piscina no Bairro Padre Vitor

Varginha com
Médio Risco de
infestação do
Aedes Aegypti

Bom Pastor.
Os recipientes mais co-

muns em possuírem focos
foram vaso de planta, bal-
de, tambor, ralinho e vaso
sanitário.

O Setor de Vigilância
Ambiental, em conjunto
com outras Secretarias do
Município, vem realizando
diversas ações, tais como
Mutirão de Limpeza, colo-
cação de tampas em caixas
d' água de residências aban-
donadas ou de pessoas ca-
rentes, e intensificação de
vistorias nos bairros com
maior número de focos en-
contrados no LIRAa entre
outros.

A Câmara Municipal de
Varginha realizou na noite
da terça-feira (9 de março),
no Plenário da Casa, o lan-
çamento do projeto Parla-
mento Mulher, em confor-
midade com a Resolução nº
2/2021 e no contexto das
comemorações do mês da
mulher.

O evento, que foi reali-
zado seguindo todos os pro-
tocolos sanitários em decor-
rência da pandemia, contou
com a presença de mulhe-
res que representam diver-
sos segmentos da socieda-
de, que participaram de uma
mesa-redonda.

A Câmara esteve repre-
sentada pela Presidente,
vereadora Zilda Silva, pelo
presidente da Escola do
Legislativo, vereador Ro-
drigo Naves e pelo vereador
Dr. Lucas. Participaram
também da Mesa o vice-
prefeito Leonardo Ciacci e
o assessor parlamentar do
deputado professor Cleiton,
Rogério Bueno.

Foram convidadas para
participar da conversa sobre
o tema “Mulheres: que es-
paço ocupamos?”, Andréa
Ribeiro de Abrantes Morei-
ra - Presidente da Associa-
ção Garra, Erika Tobias -
Bacharel em Direito e mem-
bro do Conselho Municipal
de Promoção à Igualdade
Racial em Varginha, Dra.
Geny Azevedo - Delegada
Responsável pela Delegacia
Especializada em Atendi-
mento à Mulher, Dra. Izabel
Braga - Presidente da Co-
missão Estadual da Mulher
Advogada da OAB de Mi-
nas Gerais,  Keila Guima-
rães - Idealizadora e Funda-
dora do Espaço Conviver, e
Rosilhane Faria - Publicitá-
ria e diretora da Revista
Bem Viver Mulher.

Durante o evento os par-
ticipantes interagiram com
comentários, promovendo
uma troca de vivências e ex-
periências sobre o tema pro-
posto.

No encerramento, a pre-
sidente Zilda Silva destacou
a importância do tema fren-
te a sociedade e a necessi-
dade de ampliação dessa
discussão que terá espaço
no Legislativo com o pro-
jeto Parlamento Mulher.

“As mulheres precisam
ser ouvidas, respeitadas e
esse é o nosso objetivo ao
lançar o projeto Parlamen-
to Mulher. Vamos abrir o
Legislativo para essa dis-
cussão, esse tema que é tão
delicado e importante para
que as mulheres da nossa
Cidade possam ocupar os
espaços de Poder, tanto na
política como em outras

Escola do Legislativo da
Câmara de Varginha lança
projeto Parlamento Mulher

Lançamento contou com a representatividade de
mulheres que atuam nas mais diversas áreas

sociais da cidade de Varginha

áreas da sociedade. Agrade-
ço a presença de todas es-

sas mulheres que aceitaram
nosso convite e contribuí-

ram com a nossa discus-
são”.

Mulheres são as maiores vítimas da pandemia. Segundo es-
pecialistas, público feminino foi afetado em sua renda, na saú-
de e, também, pelas mudanças nas escolas.

Os impactos da pandemia de Covid-19 na autonomia eco-
nômica das mulheres, na saúde e na educação foram os temas
abordados na tarde desta sexta-feira (12/3/21) no seminário
virtual "Mulheres na luta: novos desafios trazidos pela
pandemia e perspectivas".

O evento faz parte do “Sempre Vivas: luta das mulheres em
tempos de pandemia”, conjunto de atividades realizadas pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em parce-
ria com instituições representativas do público feminino, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado
em 8 de março.

No segundo painel do seminário, a autonomia econômica
da mulher foi considerada, por todas as participantes, funda-
mental para evitar situações de dependência financeira e po-
tenciais agressões psicológicas por parte de seus parceiros.

* Assessoria de Imprensa da ALMG
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação

Mulheres são as mais
afetadas em consequência

do Coronavírus
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
Apoliano de Jesus Rios – PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e à
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a realiza-
ção de construção de passeio e
limpeza na rua Antônio
Bernardes Pereira, em frente ao
número 1287, no bairro Jardim Corcetti.
* Solicitando ao Prefeito, através do Departamento Municipal
de Transporte e Trânsito, viabilizar a instalação de redutor de
velocidade (faixa elevada para travessia de pedestres), próxi-
mo ao condomínio Jardim Por do Sol, localizado na Av. dos
Tachos, 115, bairro Sagrado Coração, a exemplo de vários já
instalados no Município.

Bebeto do Posto - PSL
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito, e à
Secretaria competente, infor-
mações sobre as creches do
Município, sua localização,
quantidade de vagas e disponibilidade de novas creches:
Quantas creches existem hoje à disposição dos munícipes?
Enviar localização de cada uma das unidades. Quantas vagas
cada creche oferece aos munícipes? Enviar relação com núme-
ro de vagas preenchidas e vagas disponíveis por unidade. Existe
cronograma para ampliação das vagas disponíveis nas creches
do Município? Existe cronograma para construção de novas
creches no Município? Se houver, enviar localização onde se-
rão construídas, data prevista da construção e quantidade de
vagas que serão disponibilizadas para as novas unidades.

Cabo Valério - Cidadania
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a limpeza
e capina em toda a extensão
da Avenida Rio São Francis-
co, no bairro Imaculada Con-
ceição.
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos a limpeza em área de terreno do Município,
na Rua Rio Araguaia, próximo ao imóvel de número 100, no
bairro Imaculada Conceição.

Carlinho da Padaria
– Podemos
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito, e à Se-
cretaria competente, para que
sejam realizadas melhorias na

iluminação, pintura, reforma de alambrado, capina do mato e
limpeza na quadra do bairro São Francisco.
* Solicitou ao Prefeito que seja realizada a instalação de ilu-
minação pública no final da avenida Celina Ferreira Ottoni e
em toda extensão da avenida projetada Quatro, quarteirão da
empresa Proluminas Lubrificantes.

Cristovão Vilas Boas
- Podemos
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito rea-
lizar melhorias nas seguintes
estruturas, localizadas na es-
trada de acesso à Flora: exten-

são da ponte do Córrego São Francisco, ao lado da Ilha; ponte
do Carro Quebrado e ponte da Anta; e manutenção em manilha
entupida perto do açude da Paradinha.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito e à CEMIG informações sobre a rede
de energia elétrica do bairro São Miguel Arcanjo e região: Os
moradores questionam que, nos horários de maior utilização
da rede elétrica, acontecem vários picos de energia. Por qual
motivo isto vem ocorrendo? A CEMIG tem conhecimento do
problema? Existe no bairro uma torre de alta tensão em uma
área aberta. Não seria necessária ao menos uma cerca para pro-
teção desta torre? Em caso afirmativo, quem é responsável pela
execução desta obra? Qual órgão é responsável pela limpeza e
capina ao redor e embaixo das torres de alta tensão? Qual pro-
vidência será tomada para sanar definitivamente o problema?

Dandan - Podemos
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e ao repre-
sentante da empresa presta-
dora de serviços de iluminação pública no Município, a insta-
lação de um braço de luminária com lâmpada de LED em pos-
te já existente na Rua José Ferreira de Brito, em frente ao imó-
vel de número 66, no bairro da Vargem.
Requerimento: Solicitando ao Prefeito, através do Secretário

Municipal de Meio Ambiente, e aos dirigentes da COPASA,
informar os dados quantitativos de esgoto tratado na cidade de
Varginha e, caso existam documentos oficiais com as referidas
informações, enviar cópia.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Sugerindo ao Prefeito a fu-
são das 2 (duas) Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS), que
funcionam no bairro de Fáti-
ma, na Rua Padre Dionísio Chagas, nº 237 e na Rua dos Ban-
cários, nº 153, para funcionarem em novo local – Rua Dom
Joseph Kallas – que resultará em mais adequada acessibilida-
de e maior espaço físico, oferecendo aos seus usuários mais
conforto e aos seus funcionários melhores condições de traba-
lho.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito as seguintes informações: Quantos
servidores da Prefeitura possuem filhos/dependentes que ne-
cessitam de acompanhamento especial e/ou cuidados perma-
nentes? Tais servidores gozam de alguma prerrogativa que aten-
da essa situação? Caso afirmativo, quais as medidas
implementadas em prol deste grupo de servidores?

Dr Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, William
Gregório Grande, que tomem
providências cabíveis no sen-

tido de executar o recapeamento do asfalto, melhorias na ilu-
minação, limpeza e capina em toda extensão do bairro Três
Bicas.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal da Admi-
nistração, Dr. Luiz Carlos Coelho, informações referentes à
concessão do adicional de insalubridade obrigatório aos médi-
cos em geral: Há previsão para liberação do adicional? Em
qual data? Qual o motivo do atraso?

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos asfalta-
mento de toda a extensão da
estrada vicinal que dá acesso
à nova sede da Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, no bairro In-
dustrial JK.
* Solicitou ao Prefeito melhorias na iluminação pública em
toda a extensão da Rua Tocantins, no bairro Santana.

Dr Lucas - PSDB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a verifica-
ção da possibilidade de alte-
ração do local onde está instalada uma das caçambas de lixo
na Praça São Charbel, no bairro Jardim Andere.
* Solicitando ao Prefeito a elaboração de Projeto de Lei que
disponha sobre o Plano Municipal de Acessibilidade e Mobili-
dade, conforme minuta apresentada e documentos em anexo.
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Lei nº 18/2021 que declara de utili-
dade pública Municipal o espaço Conviver- Centro de Atendi-
mento Multidisciplinar para Crianças com Necessidades Es-
peciais.

Marquinho da
Cooperativa - PRB
Requerimentos:
* Solicitando ao Prefeito, ao
Comandante da Polícia Mili-
tar Rodoviária em Varginha,

ao deputado Estadual professor Cleiton e à deputada Federal
Greyce Elias, informações referentes ao serviço de guincho-
socorro veicular, destinado ao resgate e/ou transporte de veí-
culos: Quais empresas estão regularmente credenciadas a pres-
tar os serviços de guincho-socorro veicular no município de
Varginha? A Polícia Militar Rodoviária recebe alguma porcen-
tagem referente ao valor da prestação do serviço de guincho-
socorro e estadia no pátio? Em caso afirmativo, qual o valor e
onde é investido? Há lei Federal ou Estadual que discipline a
cobrança dos serviços de guinchos? Há lei Municipal que re-
gulamenta a prestação de serviços de guincho-socorro? Em caso
afirmativo, qual? Para “socorrer” veículo em residência, a taxa
praticada pelos prestadores de serviço de guincho varia entre
R$ 50,00 a R$ 80,00. No caso de apreensão do veículo pela
Polícia Militar, a taxa praticada chega a R$ 200,00. Qual o
motivo dessa variação no valor das taxas cobradas pelos
prestadores de serviço? Qual lei autoriza que o Boletim de

Ocorrência (REDS) seja entregue à Polícia Civil após 24 ho-
ras da sua lavratura?
* Solicitando ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Gover-
no, informações referentes ao Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Varginha – SINDSERVA, ao Sindicato dos
Funcionários da Prefeitura Municipal de Varginha, das
Autarquias e das Fundações Municipais – SINPREV e à Caixa
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Prefeitura
Municipal de Varginha, das Fundações, Autarquias e Câmara
Municipal CASSERV: Quem é o Presidente do SINDSERVA e
há quanto tempo ocupa a Presidência do Sindicato? Qual o
valor da remuneração auferida pelo Presidente do
SINDSERVA? Por que o SINPREV possui registro cadastral
no mesmo endereço do SINDSERVA? Quem é o Presidente do
CASSERV? Há algum tipo de repasse financeiro do Poder
Público Municipal aos sindicatos que representam os servido-
res públicos Municipais? Em caso afirmativo, qual a periodi-
cidade dos repasses e o valor total das transferências aos Sin-
dicatos? Qual o valor total arrecadado com as contribuições
dos associados dos três entes durante o ano de 2020? É verídi-
co que as três entidades são presididas pela mesma pessoa?
Enviar estatutos e atas de eleição das três entidades.

Professor Rodrigo
Naves - PSB
Indicações:
* Solicitando ao Prefeito, atra-
vés do Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
e através do Departamento

Municipal de Transporte e Trânsito, a realização de estudo da
viabilidade técnica para a instalação de um canteiro central ou
outra medida para redução da velocidade dos veículos na Ave-
nida dos Expedicionários, no bairro Santana.
* Solicitando ao Prefeito a verificação da viabilidade orçamen-
tária e jurídica de concessão de isenção parcial do Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU aos proprietários de imó-
veis urbanos que sejam doadores de sangue e medula óssea.

Reginaldo Tristão
- PSB
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito a
interligação da Rodovia
BR-491, na altura do trevo

de acesso à Avenida José Ribeiro Tristão, passando pela
estrada Rural 168 em direção à Estrada Rural 155, até en-
contrar o trevo de acesso no km 251, da Rodovia BR-491
ou região do Distrito Industrial Cláudio Galvão Noguei-
ra, ou, em trevo de acesso.

Thulyo Paiva - Avante
Indicação:
* Solicitando ao Prefeito e ao
setor de Fiscalização da Secre-
taria Municipal de Planeja-
mento Urbano notificação aos
proprietários dos lotes de ter-
reno localizados na Avenida Antônio da Silva Neto, próximos
à Escola Estadual Professora Selma Bastos, no bairro Prima-
vera, para que efetuem a limpeza, capina e construção de cal-
çada.
Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito informações referentes aos repasses
oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE: Qual o valor do repasse mensal ao Município para ga-
rantia da merenda escolar desde a decretação do estado de ca-
lamidade pública, em razão da pandemia do novo coronavírus,
até o momento? Quantos kits de alimentação escolar foram
entregues aos responsáveis pelos alunos matriculados na rede
Municipal de Ensino desde a suspensão das atividades escola-
res em decorrência da pandemia de Covid-19? Qual a periodi-
cidade de entrega dos kits merenda? Houve aquisição de pro-
dutos oriundos da agricultura familiar para confecção dos kits
de alimentação escolar? Em caso afirmativo, qual o número de
produtores participantes do programa e qual o valor utilizado
na aquisição dos alimentos em 2021?

Zilda Silva – PP
Indicações:
* Solicitando ao Prefei-
to e ao Secretário Mu-
nicipal de Governo pro-
vidências no sentido de
destinar recursos finan-

ceiros, na forma de subvenção social, para manuten-
ção e desenvolvimento dos projetos ofertados pelo Es-
paço Conviver.
* Solicitando ao Prefeito, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, a limpeza na área verde com
retirada de entulhos e colocação de placa de “Proibido
Jogar Lixo e Entulho” e instalação de iluminação na
Pracinha na rua Joel Teixeira Reis, no bairro São Lucas.
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O Ibama considera um crime a confecção de Bolsas com  couro de
Jacaré, mas, não há lei que proíba a confecção de Bolsas-Família com
o couro da classe média!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Até mais, Luiz!...

MARÇO  2021
Áries 21/3 a 20/4 - Agir no momento certo
Não tema idéias diferentes e nem espere
aplausos.
Touro 21/4 a 20/5 - Jamais abra mão de seu
valores. Tenha a rédea sempre nas suas
mãos.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Descuidos agravam
dificuldades. Organize-se. Mantenha-se
mais atento.
Câncer 21/6 a 21/7 - Cada coisa tem o
seu tempo para acontecer. Nada de sal-
to. Pondere.
Leão 22/7 a 22/8 - Procure se envolver mais
com as pessoas de casa e com os amigos
de fora.
Virgem 23/8 a 22/9 - Você é a alegria de
tantos. Sorria, pois nasceu para fazer mui-
tos sorrirem.
Libra 23/9 a 22/10 - Procurando ajuda lon-
ge, quando quem vai salvar você está tão
próximo.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Nada de pressa
nas escolhas, nem decisões precipitadas ou
sob pressão.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Renove na solu-
ção. Parar de correr pode ajudar. Evite des-
gaste.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Trabalha e faz
trabalhar. Reserve um tempo para os seus
sonhos.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure se envol-
ver em alguma atividade filantrópica. Leve
os seus junto.
Peixes 20/02 a 20/03 - Não tome o momen-
to como parâmetro. Faça acontecer o futu-
ro que almeja.

Carta do Zé Agricultor para o Luiz da Cidade

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

HOMENAGEM  AO

?
?

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

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

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

Porque homens inteligentes têm cachorro ao invés de esposa:
1 - Quanto mais atrasado você chega, mais feliz seu cachorro fica quando
te vê.
2- Cachorro não liga se você chama ele pelo nome de outro cachorro.
3- Cachorro gosta que você deixe coisas espalhadas pelo chão.
4- A mãe do cachorro nunca te visita.
5- Cachorro aceita que você aumente a voz pra argumentar.
6- Você nunca precisa esperar por um cachorro; ele está pronto pra sair 24
horas por dia.
7- O cachorro vai deixar você colocar uma coleira nele, sem te chamar de
pervertido.
8- Se o cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não faz
drama nem escândalo. Ele acha interessante.
E por último, mas certamente não menos importante:
9- Se um cachorro vai embora, ele não leva a metade das suas coisas.
Para confirmar que tudo o que foi dito acima é verdade, faça o seguinte:
Tranque sua mulher e o seu cachorro no porta-malas do carro. Meia hora
depois abra o porta-malas e veja quem está feliz em te ver.
************
Prova em Colégio - Em uma prova do Colégio, um aluno responde à ques-
tão: Faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba.
- “O vale do paraíba é de suma importância, pois, não podemos discriminar
esses importantes cidadãos brasileiros. Já existe o vale-refeição, vale-trans-
porte e o vale-idoso, por que não existir também o Vale do Paraiba?
    Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral, trabalham em
obras ou portarias de prédios e ganham pouco. Então, o dinheiro que entra
no meio do mês, que é o vale, é muito importante para ele equilibrar sua
economia familiar.”
************
Fogo no hospício - Um maluco telefona para o Corpo de Bombeiros infor-
mando que está pegando fogo no hospício. Menos de dez minutos, olha as
viaturas chegando ao local. Os bombeiros saltam do carro e o comandante
pergunta: - Onde é o fogo?
E o louco: - Vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi.
************
Folha de pagamento - Um funcionário vai até o chefe do Departamento
Pessoal  para reclamar que vieram 500 reais a menos no seu salário. O
chefe do Departamento fala em tom solene:
- Luiz, o mês passado nós lhe pagamos 500 reais a mais e você ficou quie-
tinho. Agora que a gente está lhe pagando 500 reais a menos para compen-
sar o erro, você vem e reclama?
- É que um erro eu deixo passar, mas, dois já é demais - diz.
************
Verdadeira sogra - Pedindo justiça ao Rei Salomão, duas mulheres apon-
tam para um rapaz e o acusam de ter jurado se casar com suas respectivas
filhas. O Rei sentencia:
- Guardas, cortem este rapaz ao meio e dêem uma metade a cada donzela.
- Louvo vossa justiça, majestade, admite a primeira mãe, com um sorriso
feliz.
- Não majestade - desespera-se a segunda - não faça isso, prefiro que ele
seja entregue à moça que não é minha filha.
Salomão, sempre sábio, volta-se então para a primeira mãe e decide:
- Mulher, este jovem será o marido de sua filha. Você, que concordou em
vê-lo cortado ao meio, só pode ser a legitima e verdadeira sogra.
************
Padre moderno - A moça chega para o padre e pergunta:
- O que o senhor acha do sexo antes do casamento?
- Tudo bem, desde que não atrapalhe a cerimônia.
************
Valor do Conhecimento - O Quim, o Zé e o Joca, trabalhavam numa obra.
De repente, o Quim caiu do 15º andar e morreu. O Zé disse: - Um de nós
tem que avisar a mulher dele...
Ao que o Joca respondeu:
- Eu sou bastante bom nessas coisas, eu vou!
Passada uma hora, o Joca volta, com um engradado de cerveja.
O Zé pergunta:
- Onde arranjou isso?
- Foi a viúva do Quim que me deu.
- Como é? Você diz que o marido dela morreu e ela te dá uma caixa de
cerveja?
- Não foi bem assim. Quando ela abriu a porta, eu disse:
- Você deve ser a viúva do Quim.
Ela respondeu: - Não, eu não sou viúva!
E eu disse: - Quer apostar um engradado de cerveja comigo?
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A Prefeitura de Varginha,
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, inaugurou na
tarde da sexta-feira, 5 de mar-
ço, a Farmácia de Minas “Téc-
nica de Enfermagem Marilene
do Prado Tavares”. A soleni-
dade ocorreu na sede do
Inprev devido ao espaço mais
amplo para garantir os proto-
colos de prevenção da Covid-
19.

A unidade leva o nome da
primeira profissional de saú-
de que faleceu vítima da
Covid-19 em Varginha. Sua
sobrinha, Michele Prado, em
seu pronunciamento lembrou
que “foram 25 anos de dedi-
cação e amor aos seus
incontáveis pacientes do Hos-
pital Bom Pastor”. Ela agra-
deceu, em nome de toda a fa-
mília Prado Tavares “à Prefei-
tura de Varginha pelo reconhe-
cimento do esforço diário de
uma profissional de Saúde,
que hoje representa toda uma
classe de heróis trabalhado-
res”.

A Farmácia de Minas fica
na Av. Celina Ferreira Ottoni
e passou a funcionar na segun-
da-feira, dia 8 de março, das
7h às 17h sem intervalo para
almoço. Os telefones de con-
tato da Farmácia de Minas são
3690-2102 e 3690-2245.

O secretário municipal de
Saúde, Luiz Carlos Coelho,
ressaltou a importância da
Farmácia de Minas. “É uma
assistência farmacêutica que
pensa em cuidar, otimizar o
fármaco em prol da melhora e
do resgate da saúde das pes-
soas; onde vão estar concen-
trados os medicamentos de
uso cotidiano que já estão nas
farmácias das unidades bási-
cas de saúde e também dos
medicamentos de alto-custo,
saindo ao ambiente adminis-
trativo da Secretaria Munici-
pal de Saúde e ganhando um
ambiente apropriado”, disse.

O Secretário também lem-
brou da homenageada “Mari”,
como era carinhosamente co-
nhecida. “Gostaria de deixar
aqui o registro de toda
simbologia que nos represen-
tou a Mari, pois, a indicação
do nome dela só recebeu elo-
gios”, concluiu.

Poderá retirar medica-
mentos na Farmácia de Minas
qualquer paciente desde que
portador de receita dentro do
prazo de validade para medi-
camento básico e para medi-
camento de alto-custo desde
que tenha o processo aprova-
do pela Secretaria de Estado
de Saúde. Portanto, agora,
para ter acesso aos medica-
mentos de alto custo os paci-
entes terão que procurar a Far-
mácia de Minas para a mon-
tagem do processo.

O prefeito Vérdi Melo
iniciou o pronunciamento
agradecendo ao vice-prefeito
Leonardo Ciacci pela parceria

Inauguração da Farmácia de Minas
é marcada pelo anúncio do prefeito
Vérdi que pretende comprar 60 mil
doses de vacina contra a Covid-19

nesses dois meses de manda-
to. Ele também agradeceu a
parceria com a Câmara Muni-
cipal na pessoa da presidente
Zilda Silva, presente na inau-
guração.

Vérdi lamentou as 120
mortes registradas no Municí-
pio e afirmou que Varginha vai
continua firme no
enfrentamento da Covid-19.
“Aderimos ao consórcio da
Frente Nacional de Prefeitos
para adquirir vacinas com re-
cursos próprios do Município;
ainda não é uma certeza, mas,
estamos fazendo o nosso tra-
balho arduamente com uma
equipe de profissionais que se
dedicam ao enfrentamento;
mantemos o Hospital de Cam-
panha e mais quatro unidades
de Saúde para receber as pes-
soas com sintomas da Covid-
19; e agora estamos empenha-
dos em comprar 60 mil doses
para imunizar nossa popula-
ção já que o Governo Federal
está enfrentando problemas”,
enfatizou Vérdi.

Logo após, o secretário de
Saúde, Luiz Carlos, entregou
flores aos familiares da home-
nageada como forma de grati-
dão pelos relevantes serviços
prestados à Saúde e por terem
permitido a denominação na
Farmácia de Minas.

Um filme editado pela TV
Princesa foi exibido com ex-
plicações sobre como será o
funcionamento da Farmácia

de Minas. Encerrando a ceri-
mônia, foi descerrada a placa
da inauguração.

Homenagem
A Farmácia de Minas leva

o nome da técnica de enferma-
gem Marilene do Prado
Tavares,  falecida em 18 de
maio de 2020, sendo a primei-
ra profissional de Saúde a
morrer de Covid em Varginha.

Natural  de Varginha,
Marilene do Prado Tavares
nasceu em 12/06/1972. Estu-
dou na escola Irmãos Mário
Esdras e na escola Deputado
Domingos de Figueiredo. Seu
sonho era ser médica e, ape-
sar de muitos esforços, não
conseguiu devido às condi-
ções financeiras, mas, como
era uma pessoa que sempre
lutou em sua vida conseguiu
se formar em Técnica de En-
fermagem e trilhou esse cami-
nho por 25 anos, servindo a
área de Saúde. Marilene foi
admitida como Auxiliar de
Enfermagem do Hospital Bom
Pastor em 2 de maio de 1995,
passando para o cargo de Téc-
nica de Enfermagem em 18 de
novembro de 2010.

No Hospital Bom Pastor
atuou nos setores de
internação, centro cirúrgico,
UTI, quimioterapia e, desde o
ano de 2015, exerceu suas ati-
vidades no setor de Onco-
logia, sempre com muito ca-
rinho para com os pacientes e
toda a equipe.

Poderá retirar medicamentos na Farmácia de Mi-
nas qualquer paciente desde que portador de receita den-
tro do prazo de validade para medicamento básico e para
medicamento de alto-custo desde que tenha o processo
aprovado pela Secretaria de Estado de Saúde

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.
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Em viagem a Belo Horizonte, o vice-
prefeito Leonardo Ciacci cumpriu extensa
agenda na busca de novos investimentos
para Varginha.

Dentre elas, Leonardo Ciacci foi recebi-
do pelo Governador Romeu Zema. Na
oportunidade, solicitou apoio financeiro
para que o Município possa realizar a aqui-
sição de mais um Acelerador Linear para
atender as necessidades do Centro de
Oncologia do Hospital Bom Pastor, equi-
pamento essencial para o tratamento de
Câncer, uma vez que a radioterapia

No mês de fevereiro de
2021 houve um aumento no
número de famílias benefi-
ciárias do Programa Bolsa
Família em Varginha. O
programa beneficiou 2.389
famílias, pelo menos 249
famílias a mais do que no
mês anterior.

Trata-se de famílias em
situação de pobreza e de
extrema pobreza inscritas
no Cadastro Único para
Programas Sociais e que já
aguardavam a concessão do
benefício pelo governo fe-
deral.

Embora ainda haja um
número expressivo de famí-
lias inscritas no Cadastro
Único que aguardam a con-
cessão do benefício, o
acréscimo dessas novas fa-
mílias na folha de pagamen-
to do programa traz grande
contribuição para redução
de situações de vulnera-
bilidade socioeconômica,
aliada ao estímulo da auto-

BOLSA FAMÍLIA
aumentou em Varginha

nomia, já que o benefício é
pago em espécie diretamen-
te ao responsável familiar.

Importante reforçar que
249 é o número mínimo de
novas famílias beneficiá-
rias, já que, para além do
acréscimo numérico, há
mais famílias recém-bene-
ficiadas pelo Bolsa Família
em substituição a famílias
que, por não atenderem
mais aos critérios do pro-
grama, deixaram de ser
beneficiárias, ou seja, tanto
o número como as pessoas
beneficiárias variam men-
salmente como consequên-
cia de processos de inclu-
são, cancelamentos e manu-
tenção da folha de paga-
mento.

O Município é responsá-
vel pelo cadastramento das
famílias, mas, a concessão
do benefício é realizada ex-
clusivamente pelo governo
federal. Assim, uma família
que é cadastrada e atende

aos critérios passa a ser apta,
mas, não necessariamente
tem direito ao benefício, já
que este será concedido se-
gundo critérios específicos
do governo federal.

Entre os critérios utiliza-
dos para concessão do be-
nefício é importante desta-
car, além da disponibilida-
de de recursos financeiros
do governo federal, o fator
do cruzamento de dados.

O governo federal com-
para periodicamente as in-
formações prestadas ao Ca-
dastro Único com outras
bases de dados e, quando há
divergência, existe grande
probabilidade de que o be-
nefício não seja concedido.
Por isso, é muito importan-
te que as famílias mante-
nham seus cadastros sempre
atualizados e condizentes
com a situação real do gru-
po familiar.

Vice-prefeito Leonardo Ciacci é recebido
pelo Governador Zema em Belo Horizonte

conformacional 3D otimiza o tratamento da
doença.

”Trata-se de aparelho utilizado no trata-
mento do câncer e com esta aquisição da-
remos mais qualidade de vida aos pacien-
tes do Centro de Oncologia. Foi uma visita
muito proveitosa, fomos muito bem rece-
bidos pelos deputados Betinho, professor
Clayton e Duarte Bechir e pelo Governa-
dor, que ouviu nosso pleito e manifestou
toda a disposição em nos ajudar. Ficamos
gratos pela calorosa receptitividade e
retornamos para Varginha otimistas”.


