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A Presidente da Câma-
ra, vereadora Zilda Silva,
apresentou na sessão da Câ-
mara uma indicação ao che-
fe do Executivo Municipal,
prefeito Vérdi Lúcio Melo,
solicitando que sejam envi-
dados esforços para instala-
ção de uma Escola Agríco-
la na antiga Escola Munici-
pal Pedro Reghin, na zona
Rural de Varginha.

O objetivo, segundo a
vereadora Zilda Silva, é in-
centivar a formação de jo-
vens e adolescentes para
atuar nas atividades de pro-
dução vegetal, animal,
agroindústria e, principal-
mente, a gestão do agro-
negócio, o que incentivaria
também a produção como
fonte de renda.

“Esse ensino orienta
para o desenvolvimento de
atividades agropecuárias
economicamente viáveis e
com menor impacto am-
biental possível, buscando
sustentabilidade dos siste-
mas de produção, bem
como a incorporação das
inovações tecnológicas da
área agrícola”, explica a
Presidente.

Com a implantação des-
sa escola há também, se-
gundo a vereadora, a possi-
bilidade de melhoria na
quantidade e qualidade dos
alimentos para a merenda
escolar.

“Minha sugestão é que
as escolas tenham no pro-
grama de ensino, atividades
que incentivem o plantio e
ensinem sobre as variações
climáticas, além da opera-
ção de máquinas e manuten-
ção de equipamentos”, des-
tacou.

Ainda de acordo com a
vereadora, o agronegócio é
importante na região e for-
talecer essa identidade é es-
sencial.

Presidente da Câmara Zilda Silva sugere
constução de Escola Agrícola em Varginha

Prefeito Vérdi Melo e Secretário de
Governo Honorinho Ottoni estiveram

em São Paulo e Brasília

A saída do então prefeito Antonio Silva, bem como
do deputado estadual Dilzon Melo, da “comissão de
frente” do cenário de mandatários políticos de
Varginha, em Varginha, trouxeram muitas interroga-
ções no meio político da cidade. A principal: qual ou
quais os sucessores ou herdeiros do poder político que
tanto Antonio Silva quanto Dilzon Melo detinham.

Em todo o período de atuação política compreendi-
do desde a eleição de Dilzon Melo como prefeito, e
sucedendo-o elegeu-se Antonio Silva, ambos foram o
‘norte’, os vetores da política varginhense.

Ressalta-se que entre os mandatos de Dilzon Melo
e os 4 mandatos de Antonio Silva, como prefeitos, sur-
giram Aloisio Ribeiro de Almeida, Mauro Teixeira e
até o Corujinha (este com as “bênçãos” de Mauro
Teixeira).

Mas, das lideranças do grupo político Dilzon Melo
+ Antonio Silva, quem comandará a “comissão de fren-
te” hora em diante.

Vérdi, que já detinha o “bastão” político junto com
Antonio Silva, mas, não o tinha com o deputado Dilzon
Melo, foi alçado à frente da “comissão” com a renún-
cia de Antonio Silva.

Concomitantemente, com a saída do deputado
Dilzon, pelo menos a nível Municipal, vem ocupando
seu lugar na “ala” o Secretário de Governo Honorinho.

Stéfano Gazola sempre se ensaiou (ou o pressionam
a ensaiar) para ocupar a “comissão de frente”. Porém,
todavia, contudo... continua “mudo”, ainda não con-
seguiu se “afinar” com os instrumentos próprios da
“comissão de frente”.
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Uma cena se tornou co-
mum nas principais cidades
de todas as regiões de Mi-
nas Gerais: colisões de veí-
culos em postes da Cemig.
Esse tipo de acidente, na
maioria das vezes, derruba
a estrutura, atrapalha o trân-
sito e deixa parte da popu-
lação local sem luz.

Levantamento da Ce-
mig, que acaba de ficar
pronto, mostra que aconte-
ceram 3.650 ocorrências
dessa natureza no Estado,
em 2020.

Esses acidentes prejudi-
caram o fornecimento de
energia para mais de 1,3
milhão de clientes da em-
presa. A média é de dez co-
lisões de veículos em pos-
tes por dia na área de con-
cessão da empresa, que
abrange 774 cidades mi-
neiras.

Apenas na Região Sul
de Minas, a Cemig registrou
468 ocorrências, que inter-
romperam o fornecimento
de energia para cerca de 169
mil clientes. Mais do que o
dano material, esse tipo de
acidente pode colocar a vida
do condutor e de outras pes-
soas em risco.

“Quando há fios caídos
no chão, é possível que, ao

Motoristas provocam mais de 3.600
colisões em postesAcidentes prejudicaram

o fornecimento de
energia para mais de
1,3 milhão de clientes
na área de concessão

da Cemig; a média é de
dez ocorrências por dia

sair do automóvel, a pessoa
sofra um choque elétrico,
que pode ser de até 13 mil
volts, caso seja uma rede de
média tensão.

O único caso em que a
pessoa deve deixar o veícu-
lo imediatamente é em si-
tuações de incêndio. Nessas
ocasiões, se for necessário
sair do veículo, a pessoa
nunca deve tocar a estrutu-
ra do automóvel e no solo
ao mesmo tempo, porque
ele se tornará o caminho
entre a corrente elétrica e o
solo.

Isso pode ser fatal ou
causar queimaduras gravís-
simas”, explica o  gerente
de  Expansão e Manutenção
Preventiva da Média e Bai-
xa Tensão da Distribuição
Metropolitana da Cemig,
Marcelo Roger da Silva.

É importante ressaltar
também que, quando um
poste é danificado, uma
equipe de emergência é
deslocada para avaliar a si-
tuação e definir as ações que
deverão ser realizadas.

“Geralmente, os servi-
ços são complexos e de-
mandam tempo e diversas
equipes, pois, envolvem o
isolamento da área afetada,
a retirada do veículo e a
substituição ou reconstru-
ção do poste quebrado e da
rede elétrica, o que traz
transtornos ao trânsito e à
população”, afirma.

Além disso, o trabalho

de manutenção da Cemig,
nesses casos, costuma de-
pender também da ação de
outros agentes públicos,
como policiais militares,
agentes de trânsito e bom-
beiros, uma vez que os aci-
dentes podem gerar vítimas,
incêndios e interdições de
vias.

“Vale lembrar que,
quando há realização de in-
quérito policial, as equipes
da Cemig só conseguem ini-
ciar os trabalhos de reparo
da rede elétrica após rece-
berem autorização da polí-
cia”, destaca Roger.

Paliativo técnico
Muitas pessoas têm dú-

vidas em relação a um pro-
cedimento paliativo adota-
do pela Cemig para o
restabelecimento de energia
o mais rápido possível. Em
diversas ocorrências, a
Companhia apoia o poste
derrubado pela colisão de
veículos temporariamente
com uma peça de madeira.

É importante esclarecer
que esse procedimento téc-
nico é totalmente seguro e
deixa a estrutura com resis-
tência semelhante ao esta-
do original.

Geralmente, essa deci-
são é tomada por ser
inviável a troca do poste
naquele momento, devido
às condições do local da
colisão, maior tempo para a
substituição definitiva e ne-

cessidade de liberação da
via pelas autoridades de
trânsito.

É importante destacar
também que a Companhia
faz o agendamento da troca
do poste o mais rápido pos-
sível. Para a substituição, é
necessário avisar todos os
clientes que terão o forne-
cimento interrompido para
a realização do serviço.

Além disso, é necessá-
rio fazer contato e alinhar
com as empresas de proces-
samento de dados – como
telefonia, TV a cabo e
internet – que devem regu-
larizar a fiação de sua res-
ponsabilidade que porven-
tura tenha sido danificada
pela ocorrência.

Custos devem ser arca-
dos pelo dono do veículo

Outra informação que
vale esclarecer é que o mo-
torista causador do aciden-
te tem prazo de até 60 dias
para ressarcir os danos cau-
sados à rede da Cemig.

Somente a estrutura do
poste custa, em média, cer-
ca de R$ 4.000. Esse valor
pode subir para até R$ 10
mil em caso de danos a
equipamentos, como trans-
formadores e religadores.

Em Minas Gerais, a
média é de dez postes der-
rubados por colisões de ve-
ículos diariamente. Na Re-
gião Metropolitana de BH,
são três postes danificados,
em média, todos os dias em
acidentes de veículos.

O Encarregado do Setor
Vigilância Ambiental, José
Donizeti Souza, informa
que foi realizado nos dias 8,
9 e 10 do mês de março úl-
timo, o 2º Levantamento de
Índice Rápido de Aedes
Aegypti (LIRAa) do ano de
2021. Esse levantamento
consiste em visitar 20% dos
quarteirões sorteados pelo
programa do Ministério da
Saúde, sendo que o mesmo
é realizado em todo territó-
rio Nacional, em cidades com
índice de infestação com
mais de 2 mil imóveis.

Segundo José Donizeti,
“Nos imóveis visitados pelo
Agente de Combate às
Endemias, além do trata-
mento e eliminação dos fo-
cos, são recolhidos exem-

José Donizete de Souza comunica
Levantamento de Aedes Aegypti em Varginha

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. Após todo esse
trabalho, todos os dados são
lançados no sistema onde o
mesmo classifica o municí-
pio como de  Baixo Risco,

Médio Risco ou Alto Risco
de Infestação, nosso muni-
cípio foi classificado como
MÉDIO RISCO”.

No relatório consta que,
no total geral, foram encon-
trados 88 (oitenta e oito)
focos do Aedes Aegypti, 4
(quatro) mosquito Aedes
Albopictus, sendo que os
bairros com maior número
de depósitos com focos fo-
ram N.S. Aparecida, Jardim

Corcetti, Jardim Sion, Padre
Vitor, Vila Registânea e
Bom Pastor. Os recipientes
mais comuns em possuírem
focos são vaso de planta,
balde, 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, coloca-
ção de tampas em caixas
d’água de residências aban-
donadas ou de pessoas ca-
rentes, intensificando visto-
rias nos bairros com maior
números de focos encontra-
dos no Levantamento de
Índice Rápido de Aedes
Aegypti (LIRAa) entre ou-
tras ações.

O informe dos dados quantitativos de
esgoto tratado na cidade de Varginha, esse
foi o pedido feito pelo vereador Dandan
através de um requerimento encaminhado
ao Executivo e à COPASA. Segundo o
vereador, são diversas as reivindicações
dos munícipes sobre os altos valores nas
contas referentes à cobrança da tarifa de
esgoto. “São inúmeras as reclamações so-
bre o aumento das contas de água na cida-
de. É necessário ampliar a discussão sobre

Vereador Dandan solicita informações
sobre valor da Tarifa de Esgoto

esse tema que afeta diretamente a econo-
mia familiar, além de ser um assunto de
interesse Municipal”, explicou. Dandan
destacou, ainda, que é importante alinhar a
compreensão sobre o serviço prestado pela
COPASA na cidade e possibilitar a manu-
tenção do equilíbrio econômico e financei-
ro que garantam a prestação eficiente dos
serviços, a fim de que a população possa
estar informada sobre valores dos serviços
que consomem.
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A Fundação Cultural de Varginha pro-
move, no próximo dia 22 de abril (quinta-
feira), a eleição para o representante da
classe artística no Conselho Deliberativo
da Entidade para a gestão 2021 - 2023.
Devido à pandemia da Covid-19, a vota-
ção será online, com início às 8h00min e
encerramento às 16h00.

Como se candidatar?
Os artistas, que devem ser cadastrados

no Sistema Municipal de Cultura de
Varginha, podem se candidatar à vaga até
o dia 15 de abril (quinta-feira), às 13h00,
preenchendo um formulário disponível no
site da Fundação Cultural em
www.varginhacultural.com.br.

Os interessados devem apresentar as
trajetórias profissionais, de forma com que
as pessoas que vão votar possam identifi-
car o perfil que mais seja adequado para
contribuir para o desenvolvimento da ges-
tão cultural da cidade. Estas informações
ficarão disponíveis aos eleitores a partir de
16 de abril.

Uma lista com os três mais votados será
encaminhada ao prefeito Vérdi Lúcio Melo,
que definirá quem será o representante da
comunidade artística.

É importante que os candidatos tenham
disponibilidade para participar de uma reu-
nião bimestral e de outras extraordinárias,
realizadas em horário comercial, na Esta-
ção Ferroviária de Varginha.

Como votar?
Para votar, os profissionais da área cul-

tural devem fazer um cadastro no site
www.varginhacultural.com.br até o dia 20
de abril (terça-feira), às 13h00.

Podem participar todas as pessoas li-
gadas à área cultural e que estejam cadas-
tradas no Sistema Municipal de Cultura de

Fundação Cultural
promove eleição para representante da

classe artística no Conselho Deliberativo
Varginha, como artesãos, artistas circenses,
artísticas plásticos, atores, bailarinos,
capoeiristas, carnavalescos, cenógrafos, ci-
neastas, coreógrafos, desenhistas, designers
gráficos, designers de moda, diretores de
teatro, empreendedores culturais, escritores,
escultores, figurinistas, fotógrafos,
grafiteiros, humoristas, iluminadores, ilus-
tradores, mágicos, modelos, manequins,
músicos, poetas, produtores culturais, pro-
dutores de eventos, representantes de cul-
turas populares e folclóricas (como Folia
de Reis, Congado e Pastorinhas),
sonoplastas, videomarkers, dentre outros.

A partir do dia 16 de abril, as informa-
ções sobre os candidatos estarão disponí-
veis no site da Fundação Cultural.

Sobre o Conselho Deliberativo
De acordo com o Decreto 3.549/2004,

o Conselho Deliberativo é órgão superior
de deliberação e orientação da Fundação
Cultural de Varginha. Ele é composto por
cinco membros: dois membros representan-
tes do poder Legislativo Municipal; dois
membros representantes do poder Executi-
vo Municipal e um membro representante
da Comunidade Artística e Cultural do Mu-
nicípio indicado em lista tríplice.

Os Conselheiros terão mandato de dois
anos e o desempenho de suas atribuições
ou funções será considerado serviço públi-
co relevante, razão pela qual não poderão
receber remuneração, gratificações e ren-
dimentos de qualquer espécie. Outras in-
formações podem ser acessadas no Estatu-
to da Fundação Cultural disponível em
www.varginhacultural.com.br na Aba
Institucional > Histórico da Fundação Cul-
tural.

Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (35) 3690-2700 ou pelo e-mail
superintendencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Ao buscar possíveis sa-
ídas para não deixar que
nenhum aluno se perca na
sua trajetória escolar, e já
antecipando as possíveis
intervenções pedagógicas
que serão necessárias na
volta às aulas pós-pande-
mia, a Secretaria Municipal
de Educação de Varginha
contratou para o ano letivo
de 2021 o programa educa-
cional “LETRIX” de refor-
ço escolar, com fornecimen-
to de material didático es-
pecífico para alunos matri-
culados no 3º, 4º, 5º e 6º
Anos, cujo conteúdo visa
garantir-lhes a consolidação
das aprendizagens essenci-
ais da leitura e da escrita, e
assim, serem atendidos nas
necessidades de avançar em
suas potencialidades.

Na sexta-feira, 18 de
março, cerca de 250 docen-
tes das escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Vargi-
nha participaram de uma
Webinar, ao vivo, para o
aperfeiçoamento do desen-
volvimento da proposta di-
dático-pedagógica do mate-
rial disponibilizado pelo
programa e tiveram acesso
aos aspectos teóricos e
metodológicos que o emba-
sam, assim como orienta-
ções complementares para o
trabalho com os alunos com
dificuldades na aprendiza-
gem da leitura e da escrita.

A Webinar contou com
a condução da coordenado-
ra pedagógica Regional da
Editora Aprende Brasil/Pro-

Professores da Rede Municipal de
Ensino de Varginha participam da

Formação do Projeto Letrix

jeto Letrix, Vanessa Zanon-
cini, com a coparticipação
da diretora do Departamen-
to de Ensino, Eliete Maria
Abraão Benfica e das coor-
denadoras pedagógicas
Gisele Maria Martins, Paula
Renata de Brito e Solange
Inácio Ribeiro Conde.

Foi um momento  de
conhecimento e reflexão
para os docentes da Rede

Municipal de Ensino de
Varginha e que mostrou
múltiplas possibilidades
para o acompanhamento e
mediação da jornada de en-
sino e aprendizagem dos
estudantes envolvidos, o
que tornará a alfabetização
e o letramento uma aventu-
ra prazerosa e instigante
para todos.  > Texto e fotos: So-
lange Conde/Seduc-Varginha

Na próxima segunda-
feira (12/04/21), o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB)
passará por consideráveis
mudanças. A Lei 14071/20,
que foi aprovada em outu-
bro do ano passado, vai al-
terar as regras de 57 itens do
CTB. Você sabe quais são?

Para o presidente do
Siprocfc-MG, Alessandro
Dias, "as mudanças no CTB
vão gerar uma grande e pro-
funda alteração, inclusive de
comportamento: o aumento
do limite de pontos, da vali-
dade da CNH, além de mu-
danças em algumas regras
de circulação e conduta pre-
cisam ser muito bem avalia-
das, pensando nos impactos
positivos e negativos que
podem trazer", observou.

"Estamos muito espe-
rançosos com as possíveis
melhorias, em especial para
a segurança no trânsito, mas,
estamos também apreensi-
vos com o que envolve as
questões operacionais, já
que vários pontos ainda po-
dem precisar de regulamen-
tação. Não sabemos até que
ponto isso vai impactar, de
fato, a atividade das Auto

Alterações no CTB entra em vigor
dia 12 próxima segunda-feira

Escolas - CFCs, principal-
mente quanto ao fim do
interstício de 15 dias entre
os exames."

Algumas mudanças
Aumento do prazo de

validade do exame para re-
novação da CNH (passa a ter
validade de 10 anos para
quem tem até 49 anos; 5
anos para quem tem entre 50
e 69 anos; e 3 anos para
quem tem 70 anos ou mais).

Aumento do limite de
pontos para suspensão do di-
reito de dirigir (40 pontos
para quem não tiver infração
gravíssima; 30 pontos para
quem tiver 1 única infração
gravíssima; 20 pontos para
quem tiver 2 ou mais infra-
ções gravíssimas. Para mo-
toristas profissionais, o limi-
te para suspensão da CNH
será de 40 pontos, indepen-
dentemente da gravidade das
infrações.

Fim do interstício do in-
tervalo de 15 dias entre um
exame e outro, em caso de
reprovação em Legislação
Teórica e Prática Veicular.

Fim da obrigatoriedade
das aulas práticas veicular
noturnas.

Comprovação do exame
Toxicológico a cada dois
anos e meio, para as catego-
rias profissionais C, D e E.

Passa a ser obrigatório o
uso de cadeirinha em crian-
ças com idade igual ou até
10 anos.

Aumento da idade míni-
ma para transporte de crian-
ças em motos (de 7 para 10
anos)

Criação do Registro Na-
cional Positivo de Conduto-
res (RNPC), cadastro posi-
tivo de motoristas que não
cometeram infração de trân-
sito nos últimos 12 meses.

Advertência escrita no
lugar da multa para infração
de trânsito leve ou média.

Uso do farol baixo du-
rante o dia se tornará obri-
gatório apenas em rodovias
de pista simples, fora dos
perímetros urbanos.

Será permitido o movi-
mento de conversão à direi-
ta diante de semáforo ver-
melho, desde que exista uma
sinalização no cruzamento
que autorize essa conversão.

Redução da gravidade
da infração para motocicle-
ta com farol apagado.

O vereador Professor
Rodrigo Naves apresentou
em reunião na Câmara Mu-
nicipal, uma indicação ao
chefe do Executivo solici-
tando a possibilidade de se
fazer um orçamento de con-
cessão de isenção parcial do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) aos propri-
etários de imóveis que se-
jam doadores de sangue e/
ou medula óssea.

Segundo o Vereador,
este benefício vai além de
um incentivo financeiro, ele
pode ser um importante ins-
trumento para alavancar as
campanhas de doação de
sangue e de medula óssea.

“Tendo em vista que o
aumento de doadores é de
extrema importância para
manter os bancos de sangue
abastecidos e que o cadas-
tro de doador de medula
óssea também precisa ser
aumentado, essa isenção

Vereador Professor Rodrigo Naves
solicita isenção do IPTU e sugere
Informativos sobre o Zoológico

dos impostos pode ser um
incentivo para que mais pes-
soas sejam doadoras", expli-
ca.

O Vereador reforçou,
ainda, que tal medida vai ao
encontro de um dos 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), da
Organização das Nações
Unidas (ONU), “SAÚDE E
BEM ESTAR: Assegurar
uma vida saudável e promo-
ver o bem-estar para todos,
em todas as idades”.

CONFECÇÃO DE
MATERIAIS

EDUCATIVOS E
INFORMATIVOS PARA

O ZOOLÓGICO DE
VARGINHA

O vereador Rodrigo Na-
ves apresentou, também du-
rante Sessão Ordinária da
Câmara de Varginha, uma
indicação ao deputado Esta-
dual Professor Cleiton Oli-
veira solicitando que sejam
destinados recursos para a
confecção de placas educa-
tivas e materiais informati-
vos impressos para o Parque

Zoobotânico Municipal
Doutor Mário Frota, com
objetivo de educar e sensi-
bilizar a respeito do espaço
dos animais.

O objetivo, segundo o
Vereador, é conscientizar a
população a respeito dos
animais que vivem naquele
espaço.

“A crença popular é de
que os animais são retirados
à força de seus habitats e
aprisionados nos zoológi-
cos para entretenimento,
sendo que o zoológico mu-
nicipal de Varginha rece-
be animais que foram aban-
donados ou, por algum mo-
tivo, não podem mais viver
em seu habitat natural”, ex-
plica.

Rodrigo Naves mencio-
nou ainda que esses animais
chegam à cidade por meio
de permutas com outras ins-
tituições, animais ameaça-
dos de extinção resgatados
pelo IBAMA, além dos ani-
mais que vem para reabili-
tação e pesquisa segundo os
protocolos da BEA - Bem
Estar dos Animais, que ga-
rantem o bem estar animal.



VARGINHA  & Sul de Minas    }  10  ABRIL  20214

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

Thulyo Paiva - Avante
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, a realização
de limpeza e retirada de entu-
lhos da área verde no bairro Residencial Alto Pinheiros.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito e ao representante legal da empresa
Turilessa – Autotrans informações sobre receitas e despesas
decorrentes da prestação do serviço de transporte público co-
letivo: Qual a média diária de passageiros pagantes e não
pagantes (gratuidade) dos últimos três anos, notadamente des-
de o início da pandemia do novo coronavírus – Covid-19? Qual
o motivo de não aumentar a oferta de veículos circulando, prin-
cipalmente micro-ônibus, no horário de pico? Enviar planilha
detalhada da quilometragem por linha e o custo operacional
por viagem. Quantas viagens são realizadas diariamente por
cada linha? Como era composto o quadro de funcionários da
empresa em março de 2020 e qual a composição atual? Como
é composto o valor da passagem do transporte público de pas-
sageiros? Enviar planilha detalhada das receitas e despesas,
mês a mês, no ano de 2020. Quais as fontes de receitas no ano
de 2020? Especificar.

Cabo Valério - Cidadania
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, a possibilida-
de de colocação de grade de pro-
teção em um banco na entrada da Policlínica Léa Ferreira
Teixeira (Policlínica Central), localizada na Rua Santa Catarina,
s/n – Centro.
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos capina em toda extensão da Av. Manuel Vida,
da Unifenas sentido caixão, no bairro Imaculada.

Zilda Silva – PP
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito, ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, ao Depar-
tamento Municipal de Trans-
porte e Trânsito, a realização

de estudo técnico para instalação de um semáforo na Av. Dom
Othon Motta, próximo ao Supermercado Pajeú.
* Solicitou ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos a realização de reforma geral no Canil Mu-
nicipal.

 Professor Rodrigo Naves -
PSB
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito, ao Se-
cretário Municipal de Turismo
e Comércio e ao diretor Supe-
rintendente da Fundação Cul-
tural de Varginha, a verifica-

ção da viabilidade financeira da criação de um auxílio
emergencial Municipal destinado aos profissionais da área
cultural, em virtude da pandemia do COVID-19.
* Solicitou ao Prefeito, através do Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, estudo da viabilidade de instalação
de quebra-molas ou outra medida para redução de velocidade
na Avenida Ayrton Senna da Silva, bairro Rezende, na altura
do imóvel de número 1.475.

Marquinho da Cooperativa
- PRB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito a isen-
ção ou redução em cinquenta
por cento da cobrança anual da
taxa de licença de funciona-

mento – TLF em virtude da crise econômica gerada pela
pandemia do novo coronavírus.
Requerimento:
* Solicitou o prefeito informações acerca de possível edição
de lei para instituição de Programa de Regularização Fiscal
em decorrência dos efeitos econômicos provocados pela
pandemia de Covid-19: Há estatísticas sobre o inadimplemento
dos contribuintes do imposto predial e territorial urbano – IPTU
e demais tributos municipais? A Prefeitura tem interesse em
instituir Programa de Regularização Fiscal, concedendo des-
conto para pagamento de débitos de contribuintes, incluindo o
IPTU? Em caso afirmativo, em quais hipóteses será concedida
“anistia fiscal”?

Dr Lucas - PSDB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito, atra-
vés do Secretário Municipal
de Saúde, com encaminha-
mento para a Superintendên-
cia Regional de Saúde, a veri-
ficação da possibilidade de garantir prioridade de inclusão no
plano de vacinação contra a COVID-19 dos alunos do curso de
Medicina da Universidade José do Rosário Vellano – Unifenas
e Universidade Federal de Alfenas – Unifal que executam o
estágio curricular obrigatório (internato) no município de
Varginha.
Projeto:
* Apresentou o Projeto de Lei nº 22/2021 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação no
ato da matrícula escolar.

Bebeto do Posto - PSL
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito e à Se-
cretaria competente, que seja
executada pavimentação
asfáltica na entrada do Canil
Municipal.
* Solicitou ao Prefeito e à Secretaria competente, que seja fei-
to um estudo por parte da Secretaria de Obras para viabilização
de uma passarela ou passagem para pedestres interligando a
rua Bernardo Clepf com a rua Gumercindo Corcetti, no bairro
Jardim Corcetti.

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito a reali-
zação de melhorias na ilumi-
nação da Rua Gabriel Penha
de Paiva, próximo ao imóvel
de número 715, no bairro Vila Paiva.
* Solicitou ao Prefeito, através do Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, a realização de recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua Tonico Xavier, no bairro
Bom Pastor.

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

tido de executar melhorias na iluminação, limpeza e capina
em toda extensão do bairro Vale dos Coqueiros.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito informações sobre a obra de construção
de rotatória no lugar da quadra esportiva do bairro Santa Ma-
ria, na confluência entre a Avenida dos Imigrantes: Por que a
referida obra se encontra paralisada? Qual empresa é respon-
sável por sua execução? Qual o prazo para conclusão? Outras
informações pertinentes.

Dudu Ottoni - PTB
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito, ao Se-
cretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos e ao Secre-
tário Municipal de Esportes e
Lazer melhorias no Estádio
Municipal Nego Horácio: limpeza e capina em torno de todo o
estádio; roçada do gramado; retirada de entulhos; pintura da
arquibancada; manutenção dos vestiários e banheiros.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito informações sobre as obras de canali-
zação e revitalização do Ribeirão que corta a Avenida Otávio
Marques de Paiva. A licitação para revitalização do Ribeirão
já foi feita? Será feita a revitalização do Ribeirão com ilumi-
nação e piso adequado para tornar um local apropriado para
caminhada? Qual a previsão para o começo e o término dessa
importante obra? Favor enviar o projeto de revitalização e o
cronograma da obra.

Dandan - Podemos
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos a reforma
da pista de Skate localizada
atrás do Terminal Rodoviário,
na Avenida Agenor Aguinaldo Braga, bairro Vila Verde.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito, através do Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, informações sobre a troca de lâm-
padas comuns por lâmpadas com a tecnologia LED nas ruas e
avenidas da cidade: Informar qual a destinação das lâmpadas
de vapor de sódio que foram substituídas por lâmpadas de LED.
Enviar cópia do contrato firmado junto à empresa Ecológica
Serviços e Empreendimentos. Informar se a substituição con-
templará toda a zona urbana do município de Varginha. E a
projeção da quantidade de lâmpadas que serão substituídas,
conforme o projeto elaborado. Informar qual o valor desem-
bolsado pela Prefeitura Municipal pela aquisição das lâmpa-
das de LED, bem como pela execução do serviço de substitui-
ção. A troca das lâmpadas gerará economia do consumo de
energia custeado pelo Município e, consequentemente, resul-
tará em valores mais baixos? Quais benefícios a adoção das
lâmpadas de LED gerarão para a população em termos de va-
lores? Ou seja, supondo que haverá redução no consumo, o
valor pago pela taxa de iluminação pública também será redu-
zido de maneira proporcional? Existe previsão para o término
da empreitada? Nos termos da Lei Municipal n. 3.813/2002,
esclarecer como é realizado o cálculo da Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, repassado
aos consumidores. Existe diferença de cobrança da CIP entre
imóveis destinados a fins residenciais e comerciais?

Cristovão Vilas Boas- Pode-
mos
Indicações:
* Solicitou ao Prefeito provi-
dências cabíveis, através da
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e da Se-

cretaria Municipal de Esportes e Lazer, para construção de co-
bertura das arquibancadas do Estádio Nego Horácio, localiza-
do na Rua Londres, bairro Vila Barcelona.
* Solicitou ao Prefeito a construção de um Centro Municipal
de Educação Infantil – CEMEI no lote de terreno localizado
na Rua Portugal, esquina com a Rua Prefeito José Vilhena, no
bairro Jardim Canaã.

Carlinho da Padaria – Pode-
mos
Indicação:
* Solicitou ao Prefeito e ao
Departamento Municipal de
Transporte e Trânsito a insta-
lação de semáforo no cruza-

mento da rua Ruth Carvalho com a avenida José Elias de Oli-
veira, no bairro Sion.
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito, e à Secretaria responsável, informa-
ções sobre a compra feita para a Associação Clube dos 30 atra-
vés de emenda impositiva: Encaminhar processo administrati-
vo de compras referente a emenda impositiva destinada a As-
sociação Clube dos 30. A compra foi feita diretamente pela
Prefeitura ou a Associação recebeu recursos financeiros e a
efetuou? Por que os preços foram acima do mercado? Já hou-
ve prestação de contas à Controladoria da Prefeitura? A Nota
fiscal nº 15.846, da empresa Gabriela Materiais de Constru-
ção, faz parte do processo? Caso a compra de materiais tenha
sido feita pela Prefeitura, qual é o setor responsável? Quem é o
responsável? Como foi feita essa compra, através de licitação,
orçamento ou requisição por ata? Enviar cópias das empresas
participantes, orçamentos feitos ou cópia da ata de preço. Par-
ticiparam empresas de Varginha no processo de compra? Se
sim, quais? Sobre os itens adquiridos no processo de compra,
quais quesitos desqualificam empresas de Varginha, para for-
necer produtos/serviços para esta emenda? Favor enviar a esta
casa cópias das notas fiscais de todos os matérias já entregues.

Apoliano de Jesus Rios – PP
Requerimento:
* Solicitou ao Prefeito, ao Se-
cretário Municipal de Habita-
ção e Desenvolvimento Social
e ao Comdedica - Conselho
Municipal de Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente - Varginha/MG as seguin-
tes informações: Quem são os atuais membros da diretoria do
Comdedica? Favor enviar cópias dos últimos 5 mandatos.
Quantas associações estão cadastradas? Enviar relação com
nomes e telefones dos representantes. Quantas associações per-
deram seu cadastro? Quais? E quais foram os motivos? Existe
um canal direto visando orientar e convocar novas associa-
ções para o Conselho? Qual? Nesse período de pandemia, o
que o Conselho tem feito para ajudar as associações? Quais
associações captam recursos diretos? Quanto é o valor do Fundo
atual? Enviar relatório dos últimos 5 anos. Quais documentos
são necessários para que novas associações possam fazer par-
te do Conselho? Identificações contendo nome, CNPJ, alvará
de localização e endereço de todas as ONGS que receberam
recursos para a execução de projetos ou programas de origem
Municipal, Estadual ou Federal, através dos Fundos da Infân-
cia e da Adolescência, bem como da Assistência Social, nos
anos de 2009, 2010 e 2011 até o mês de setembro. Enviar rela-
ção dos projetos com cópia das atas que registraram as delibe-
rações tomadas por cada Conselho autorizando a liberação do
recurso. Enviar cópia de todos os documentos que compõe as

O vereador Reginaldo Tristão
apresentou, na Câmara Muni-
cipal de Varginha, um reque-
rimento solicitando informa-
ções à administração Munici-
pal, à Copasa e à Agência Re-
guladora dos Serviços de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado
de Minas Gerais (Arsae), informações sobre as tarifas de esgo-
to. No documento Tristão quer saber qual órgão ou setor é res-
ponsável na Administração pela fiscalização das tarifas prati-
cadas pela Copasa. O parlamentar também faz as seguintes per-
guntas: Qual o motivo de ser cobrado o valor de 97% a 100%
do valor consumido de água, porque o Município não contes-

tou essa cobrança, e como o Município atua junto do Arsae?
“Há muitas reclamações dos munícipes sobre a cobrança da
tarifa de esgoto, com valores muito altos na conta. Em feverei-
ro eu fiz o mesmo questionamento ao Executivo e a resposta
do Executivo foi a de que a Prefeitura não pode interferir nas
tarifas de água e esgoto cobradas”, explicou o vereador.
Ainda segundo o parlamentar, tais esclarecimentos são neces-
sários para que a população, que não está entendendo os valo-
res cobrados na conta, possa sentir-se segura com o que está
realmente pagando. “Quero essas informações para poder pas-
sar de uma maneira formal as respostas à população que tem o
direito de cobrar pela prestação do serviço com qualidade”,
concluiu Tristão.

prestações de contas dos projetos deliberados, conforme des-
crição e período retromencionado.
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Sei lá, entende?
“A CBF escolheu o nome da bola para a Copa de 2014 no Brasil.
Na África do Sul foi a JABULANI.
Aqui, até que foi muito fácil e, por unanimidade, em função da desor-
ganização, do atraso em começar as obras, do sigilo quanto aos gas-
tos e da não obrigatoriedade de se fazer concorrência pública para
qualquer despesa referente a Copa do Mundo, aqui ela fico conheci-
da  como JABURLAMOS”.

* * * * *
“Neblina baixa, sol que racha. Neblina na serra, chuva na terra”. O
que é isso? Nada não. É que estava olhando as Serras Varginha/Três
Pontas e de Campos Gerais/Campo do Meio, cheias de nuvens e
lembrei-me dessa expressão que os meus pais diziam. Tiro certo. Mas
voltemos ao presente.

* * * * *
Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava uma determinada raça.
Um dia ele descobriu que seu vizinho tinha esse determinado animal
e atazanou-o até conseguir comprá-lo. Depois de um mês, o cavalo
adoeceu e o veterinário disse: “Bem, seu cavalo está com uma virose
e precisa tomar esse medicamento durante 3 dias. Se não resolver,
será necessário sacrificá-lo”. (...)

* * * * *
(...) O porco escutou a conversa e, depois que se foram, aproximou-se
do cavalo e disse: “Força, amigo, levanta, senão será sacrificado”! No
outro dia, após a 2ª dose do medicamento, o porco aproximou-se no-
vamente e disse: “Vamos lá, amigão, levanta, senão vai morrer. Va-
mos lá, eu o ajudo a levantar-se. Upa... Um, dois, três”... (...)

* * * * *
(...) No terceiro dia, deram o medicamento, e o veterinário disse: “In-
felizmente, teremos que sacrificá-lo amanhã, pois, a virose pode con-
taminar os outros animais”. Quando partiram, o porco se aproximou
do cavalo e disse: “Ô cara, é agora ou nunca! Levanta logo, upa! Co-
ragem! Vamos, vamos! Upa! Upa! Isso, devagar! Ótimo! Vamos! Um,
dois, três... Legal, legal, agora mais depressa, vai... Fantástico! Corre,
corre mais! Upa! Upa! Upa! Você venceu, Campeão! (...)

* * * * *
(...) Então, de repente o dono chegou e viu o cavalo correndo no cam-
po, e gritou: Milagre!... O cavalo melhorou e isso merece uma festa!
Vamos matar o porco!” (...)

* * * * *
(...) Isso acontece, com frequência, no ambiente de trabalho. Ninguém
percebe qual o funcionário que realmente tem mérito pelo sucesso,
ou que está dando suporte para que as coisas aconteçam (...)

* * * * *
(...) Saber viver, sem ser reconhecido, é uma arte. Se, algum dia, al-
guém lhe disser que seu trabalho não é o de um profissional, lembre-
se: amadores construíram a Arca de Noé, e profissionais, o Titanic.
Procure ser uma pessoa de valor, ao invés de uma de sucesso!

* * * * *
Frases: Sinistras e Alegres
* Liquidação de muletas... Venha correndo!...
* A febre tifóide é aquela febre que, ou você se cura, ou ela ti fóide!
* Troque seu coração por um fígado, assim você se apaixona menos e
bebe mais.
* Mentiras são como crianças. Dão trabalho, mas valem a pena, por-
que o futuro depende delas.
* Os ursos polares adoram o frio. Os bipolares, às vezes adoram, às
vezes não...
* Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado, pra ter tantas
testemunhas assim...

* * * * *
Vocês conhecem a lenda, do rito de passagem da juventude, dos índi-
os cherokees? O pai leva o filho para a floresta, no final da tarde.
Venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino senta-se no topo de
uma montanha toda a noite, e não pode remover a venda até os raios
do sol brilharem, no dia seguinte (...)

* * * * *
(...) Ele não pode gritar por socorro. Se passar a noite toda lá, será
considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros
garotos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo,
enfrentando o medo do desconhecido (...)

* * * * *
(...) Ele está naturalmente amedrontado, ouvindo toda espécie de ba-
rulho. Os animais selvagens podem estar ao seu redor. Talvez alguns
humanos possam feri-lo; insetos e cobras podem picá-lo, além de sen-
tir frio, fome e sede (...)

* * * * *
(...) O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas, ele se senta
estoicamente, nunca removendo a venda. Segundo os cherokees, esse
é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente... após a noite
horrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu
pai, sentado na montanha, perto dele. Esteve ao seu lado a noite
inteirinha, protegendo seu filho do perigo (...)

* * * * *
(...) Nós, também, nunca estamos sozinhos! Mesmo quando não per-
cebemos, Deus está olhando por nós, “sentado ao nosso lado”. Quan-
do os problemas surgem, tudo que temos a fazer é confiar que Ele está
nos protegendo.

* * * * *
* Leio a Playboy pela mesma razão que leio a Notional Geographic:
gosto de ver fotografias de lugares que sei que nunca irei visitar.
* Dizem que a bebida resolve todos os problemas. Pra mim, ainda não
resolveu. Mas, sou brasileiro e não desisto nunca.
* As melhores crianças do mundo são as japonesas. Estão a 20 mil km
de distância e, quando estão acordadas, eu estou dormindo.
* Se acupuntura adiantasse, porco-espinho viveria para sempre.
* Calorias são pequenos vermes, inescrupulosos, que vivem nos guar-
da-roupas, e que, à noite, ficam costurando e apertando as roupas das
pessoas.
* Se vegetarianos amam tanto assim os animais, por que eles comem
toda comida dos pobrezinhos?

ABRIL 2.021

Pérolas paroquiais
Estes avisos paroquiais foram fixados nas

portas de igrejas, todos eles são reais, escritos
com boa-vontade e má redação.

AVISO AOS PAROQUIANOS
* Para todos os que tenham filhos e não sa-

bem, temos na paróquia uma área especial para
crianças.

* O torneio de basquete das paróquias vai con-
tinuar com o jogo da próxima quarta-feira. Ve-
nham nos aplaudir, vamos tentar derrotar o Cris-
to Rei!

* Quinta-feira que vem, às cinco da tarde, ha-
verá uma reunião do grupo de mães. Todas as
senhoras que desejem formar parte das mães,
devem dirigir-se ao escritório do pároco.

* Na sexta-feira às sete, os meninos do
Oratório farão uma representação da obra
Hamlet, de Shakespeare, no salão da igreja.
Toda a comunidade está convidada para tomar
parte nesta tragédia.

* Prezadas senhoras, não esqueçam a próxi-
ma venda para beneficência. É uma boa oca-
sião para se livrar das coisas inúteis que há na
sua casa. Tragam seus maridos!

* Assunto da catequese de hoje: Jesus cami-
nha sobre as águas.

* Assunto da catequese de amanhã: Em busca
de Jesus.

* O coro dos maiores de sessenta anos vai ser
suspenso durante o verão, com o agradecimen-
to de toda a paróquia.

* O mês de novembro finalizará com uma mis-
sa cantada por todos os defuntos da paróquia.

* O preço do curso sobre Oração e Jejum não
inclui as refeições.

* Por favor, coloquem suas esmolas no enve-
lope, junto com os defuntos que desejem que
sejam lembrados.

HOMENAGEM  AO

?
?

* Respostas invertidas

Perguntas Corriqueiras
01 - Que é que tropeça, mas não cai?
02 - Por que a tartaruga vive tanto?
03 - Por que o cachorro entrou na Igreja?
04 - Por que os bêbados trocam as pernas?
05 - Qual o bicho que mais acerta com a língua?
06 - O que é que só usa a barriga em último caso?
07 - Quando o relógio toca duas vezes, que horas são?
08 - Em que se assemelham um assaltante e um boxeador?
09 - Qual o ar-condicionado que mesmo desligado não pára?
10 - Por que é mais difícil conseguir emprego com mar calmo?

RESPOSTA - 1- Centopeia; 2- Porque para ela o tempo passa
devagar; 3- Porque era um cão pastor; 4- Para andar; 5- O Sapo,
sempre acerta na mosca; 6- O avião, quando pousa de barriga; 7-
Horas de consertá-lo; 8- Sempre caem em algum assalto; 9- O do
automóvel, mesmo quando desligado continua andando com o car-
ro; 10- Porque não há vaga.

Áries 21/3 a 20/4 - Evitar pessoas ou con-
versas torna a vida mais complica-
da. Mais objetividade. Faça o que
precisa ser feito.

Touro 21/4 a 20/5 - Não se desvie do ca-
minho. Traçou uma rota, é a ideal
e promissora, pra que fugir. Rea-
basteça e vá.

Gêmeos 21/5 a 20/6 - Dedique algumas ho-
ras ao seu crescimento pessoal.
Siga o caminho da objetividade,
sem desvios.

Câncer 21/6 a 21/7 - A sorte está lançada.
Muitas as portas. Entregue-se a
Deus, confie, mas faça sua parte.
O pior passou.

Leão 22/7 a 22/8 - Nem todos tem seu pi-
que, energia e disponibilidade. Nin-
guém muda ninguém. As vezes é
bom distanciar.

Virgem 23/8 a 22/9 - Deus fez o mundo
em sete dias (ou seis?) e descan-
sou. Ainda tem muito chão pela
frente. Refaça energias.

Libra 23/9 a 22/10 - Programe a vida, os
novos tempos. A mudança é radi-
cal e requer planejamento e com a
equipe afinada.

Escorpião 23/10 a 21/11 - Sua atitude me-
rece elogio de gregos e troianos.
Todos o apoiam e louvam sua co-
ragem. Siga firme.

Sagitário 22/11 a 21/12 - Aceite melhor o
momento de crise. É importante
para seu crescimento e tomada de
novas atitudes.

Capricórnio 22/12 a 21/01 - Aproveite si-
tuações novas sem perder o ritmo.
Adapte-se às coisas que a vida está
lhe oferecendo.

Aquário 21/01 a 19/2 - Prepare-se para se-
parar o joio do trigo, o bom do
ruim. Selecione amigos, antes que
sofra demais.

Peixes 20/02 a 20/03 - Observe seu hori-
zonte. Aproveite oportunidades
para melhor saborear vitórias. Os
louros são todos seus.

* Judeu - O judeu convertido vai
se confessar: - Padre, há 20 anos
atrás, eu abrigou uma refugiado da
guerra. Qual o meu pecado?
- Meu filho, nisso não há pecado,
você fez uma caridade!
- Mas... Padre, eu cobrar aluguel
dele?
- Tem razão, meu filho, isso é peca-
do! Reze 3 Ave-Marias e um Pai-
Nosso...
- Só mais um pergunta, Padre! Devo
falar pro ela que o guerra acabou?

* Jacob e Jacozinho - Jacob levou
o Jacozinho, seu filho de 6 anos, a
um parque de diversões. Dentre as
atrações existia uma que chamou
em especial a atenção do garoto:
Vôo panorâmico de helicóptero.
- Quero levar minha filhinho pra
passear, disse Jacob ao piloto.
- São R$ 100,00 - foi a resposta.
Lógico que o judeu não aceitou e
como o garoto começou a chorar, o
piloto propôs uma solução:
- Eu levo você e seu filho. Se você
não gritar durante o passeio, eu não
cobro nada.
E assim foi. Durante o vôo o piloto
deu rasantes, piruetas, desceu e su-
biu bruscamente, e Jacob, com os
olhos arregalados, mudo como uma
rocha. Quando a nave pousou, o pi-
loto perguntou a Jacob:
- Em nenhum momento você deu
um pio sequer... não sentiu medo e
vontade de gritar?
- Eu sentiu muito medo e quase gri-
tou, principalmente quando a
Jacozinho caiu.

* No leito da morte - No leito da
morte Baba chamou seu filho:
- Filho, Baba vai morrer, mas, pre-
cisa conversar com você. Este reló-
gio de ouro foi do pai do pai de Baba
e agora Baba pergunta a você: Quer
comprar?
* Isacquinho - Isacquinho, vai pe-
gar martelo na casa de Abraão.
- Abraão não está, pai.
- Pega martelo na casa de Jacó.
- Jacó emprestou martelo pra Levi.
- Então vai pegar martelo com Levi.
- Levi foi viajar.
- Então pega nossa martelo mesmo!
* Aconteceu - em Manchester... Um
muçulmano devoto entra num táxi.
Uma vez sentado, pede ao taxista
para desligar o rádio, porque não
quer ouvir música, como decretado
na sua religião, e porque no tempo
do profeta não havia música, espe-
cialmente música ocidental, que é
música dos infiéis.
O motorista do táxi, educadamente,
desliga o rádio, sai do carro, dirige-
se à porta do lado do cliente e abre-
a. O árabe pergunta:
- O que você está a fazer?
Responde o taxista: - No tempo do
profeta não havia táxi, por isso saia
e espere pelo próximo camelo.
Classe é classe...
* Caipira - O caipira tinha que ir
para a cidade grande resolver um
problema, mas, como não queria

passar vergonha na cidade grande,
ficou treinando a fala na frente do
espelho:
- Paster... paster... paaster... paster...
e dias se passaram. Paster!...
paster!... PASTEL. Pronto, o
treinamento deu certo.
Chegando na rodoviária, foi logo
entrando em uma pastelaria:
- Por favor, me dê um PASTEL!
- Pois, não, senhor, de qual sabor?
- De PARMITO, uai!

* Galinhas - Um criador de
galinhas vai ao bar local, se senta
ao lado de uma mulher e pede uma
cerveja. A mulher comenta:
- Veja, eu também pedi uma cerveja
geladinha...
- Que coincidência! - disse o
criador. Hoje é um dia muito
especial para mim, por isso é que
estou celebrando.
- Pra mim também, hoje é um dia
muito especial! - disse a mulher. Eu
também estou celebrando.
- Que coincidência! - disse o
homem.
Quando eles brindam, ele
complementa:
- E o que você está celebrando?
- Meu marido e eu vínhamos
tentando ter um filho e hoje meu
médico ginecologista me disse que
estou grávida.
- Que coincidência! - disse o
homem. Sou criador de galinhas e
durante anos minhas galinhas não
eram férteis. Mas, hoje elas estão
pondo ovos fertilizados.
- Isso é maravilhoso! - disse a
mulher. O que fez para que as
galinhas ficassem férteis?
- Usei um galo diferente - disse ele.
A mulher sorriu, brindou
novamente e disse:
- Mas, que coincidência!

* Futebol - Manoel explica um
lance do jogo de futebol para o
amigo:
- Tinha que ver, Joaquim. Na hora
de cobrar o pênalti o goleiro me
disse: “Se chutar na esquerda eu
pego, se chutar na direita eu pego,
se chutar no meio eu pego”.
- E você fez o quê, Manoel?
- Enganei ele, ora, pois!
- Enganou como?
- Oras, eu chutei para fora!

* Gata da Noite - O sujeito
conhece uma gata na noitada e logo
leva ela pra um hotel. Lá dentro,
ele tira a camisa, deixa o seu bíceps
à mostra e diz:
- Isso são 80kg de dinamite!
Mostra o abdômen e diz:
- 100kg de dinamite!
Depois tira a bermuda, mostra as
coxas e diz:
- 120kg de dinamite!
Enfim, ele tira a cueca samba-
canção e a mulher sai correndo
pelos corredores, gritando:
- Evacuem o hotel! O meu quarto
está lotado de dinamite e o pavio é
curtinho!
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O PTB Minas 14 realizou uma reunião
agora, na última semana de março, em Belo
Horizonte, para debater a presença do Par-
tido em projetos nas diversas regiões do
Estado de Minas.

Varginha esteve representada pelo se-
cretário municipal de Governo, Honorinho
Ottoni, acompanhado do filho Thales
Ottoni. O encontro reuniu o presidente do
PTB-MG, deputado estadual Bráulio Braz
e o secretário-geral David Zica, além do
chefe de gabinete Adair Vidal e do asses-
sor Anderson Fadel e também alguns pré-
candidatos do Partido a deputado federal.

Também participaram Simone Maciei-
ra, de Mateus Leme; e os radialistas de Três
Corações, José Demétrio e Antonio
Henrique Vilas Boas.

O presidente Bráulio Braz revela que o
“encontro foi para debatermos a presença
e os projetos do PTB Minas 14 nas res-
pectivas cidades e outras regiões, e o apoio

PTB-MG promove encontro em BH

necessário ao que considero ser o momen-
to-chave para o partido. Os #petebistas es-
tão engajados no crescimento da agremi-
ação, propondo ideias, e agradeço a todos
pelo compromisso e confiança”.

O Portal da Transparên-
cia da Prefeitura de Vargi-
nha ficou  em 3º lugar no
ranking da Controladoria
Geral da União. A avaliação
é feita através da Escala
Brasil Transparente – Ava-
liação 360°, uma inovação
na tradicional metodologia
de avaliação da Transparên-
cia Pública adotada pela
CGU.

Dos 853 Municípios,
Varginha ficou em Terceiro
lugar no Estado de Minas
Gerais, obtendo a Nota
9,64. Faltou pouco para
atingir Nota 10.

Na EBT - Escala Brasil
Transparente – Avaliação
360° promoveu uma mu-
dança para contemplar não
só a Transparência PASSI-
VA, mas, também a Trans-
parência ATIVA como veri-
ficação da publicação de
informações sobre receitas
e despesas, licitações e con-
tratos, estrutura administrati-
va, servidores públicos,
acompanhamento de obras
públicas dentre tantas outras.

Com a aplicação da
EBT como prática instituci-
onal, a CGU pretende apro-
fundar o monitoramento da
Transparência Pública e

Portal da Transparência da Prefeitura de
Varginha fica em 3º lugar no ranking da

Controladoria Geral da União de Minas Gerais

possibilitar o acompanha-
mento das ações implemen-
tadas por Estados e Muni-
cípios na Promoção do
Acesso à Informação.

O Departamento de
Tecnologia da Informação,
gestor do Portal da Trans-
parência, por meio de seu
diretor,  Luciano Cambraia
Ferroni, entende que ser
Transparente não é uma
questão de atendimento a
Lei, “é uma questão de obri-
gação para quem se dedica
a cuidar da coisa pública.
Este resultado também é
fruto das condições de tra-

balho e do modelo de ges-
tão implementado pelo pre-
feito Vérdi Melo”, disse
Luciano Cambraia.

O prefeito Vérdi enfati-
zou que “esse reconheci-
mento público de eficiência
dado pela Controladoria
Geral da União ao Municí-
pio de Varginha mostra o
comprometimento total da
nossa Administração com a
população. Continuaremos
incansáveis no aprimora-
mento de nossa função.
Uma coisa é certa:
VARGINHA é TRANSPA-
RENTE”.

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

A Prefeitura de Vargi-
nha, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, inau-
gurou a Farmácia de Minas,
que consiste na definição de
um modelo de Assistência
Farmacêutica no Sistema
Único de Saúde (SUS) e
tem como objetivo o aten-
dimento humanizado aos
usuários, com dispensação
gratuita de medicamentos.

Localizada na Avenida
Celina Ferreira Ottoni, a
Farmácia de Minas leva o
nome de técnica de enfer-
magem Marilene do Prado
Tavares, falecida em maio
de 2020.

Natural de Varginha
Marilene estudou na escola

Prefeitura de Varginha
inaugura a Farmácia de Minas

Irmão Mário Esdras e na
escola Deputado Domingos
de Figueiredo. Seu sonho
era ser médica e apesar de
muitos esforços não conse-
guiu devido as condições
financeiras, mas, como era
uma pessoa que sempre lu-
tou em sua vida conseguiu
se formar em Técnica de
Enfermagem e trilhou esse
caminho por 25 anos, ser-
vindo a área de saúde.

Marilene foi admitida
como Auxiliar de Enferma-
gem do Hospital Bom Pas-
tor em 2 de maio de 1995,

passando para o cargo de
Técnica de Enfermagem em
18 de novembro de 2010.

No Hospital Bom Pas-
tor atuou nos setores de
internação, centro cirúrgico,
UTI, quimioterapia e, des-
de de o ano de 2015, exer-
ceu suas atividades no se-
tor de Oncologia, sempre
com muito carinho e respei-
to para com os pacientes e
toda a equipe.

Marilene deixou o filho
Guilherme do Prado Tava-
res e o neto Arthur, que nas-
ceu tem 15 dias

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.

Inicialmente, o prefeito
Vérdi Melo e o Secretário
Municipal de Governo
Honorinho Ottoni, acompa-
nhados do Secretário Muni-
cipal de Desenvolvimento
Econômico Juliano
Cornélio, foram a São Paulo
onde cumpriram agenda com
empresários. “Fomos em
busca de empreendimentos
para Varginha e em um futu-
ro breve teremos boas novas
para a população”, anunciou
Vérdi.

Posteriormente, Vérdi e
Honorinho estiveram em
Brasília onde fizeram visitas
a deputados visando investi-
mentos para Varginha por
meio de emendas parlamen-
tares. A viagem foi concluí-
da com a participação do lan-
çamento da Agenda Prefeito
+ Brasil no Palácio do Pla-

Prefeito Vérdi Melo e Secretário de
Governo Honorinho Ottoni estiveram

em São Paulo e Brasília
nalto com a participação do
presidente Jair Bolsonaro, de
ministros e prefeitos de de-
zenas de cidades. Trata-se de
um Guia elaborado pelo Go-
verno Federal para auxiliar
os prefeitos eleitos e reeleitos
dos 5.568 municípios brasi-
leiros contendo orientações
para os primeiros 100 dias de
administração.

O Guia disponibiliza ori-
entações de gestão, legisla-
ção atualizada e boas práti-
cas para o início do ciclo de
quatro anos de mandato. De
acordo com a Secretaria Es-
pecial de Assuntos Federati-
vos, o objetivo é aprimorar a
prestação de serviços públi-
cos à população. O Guia está
dividido em cinco pilares:
gestão municipal, eixo
governança, eixo social, eixo
território e eixo finanças.

Os prefeitos e gestores
também podem fazer parte
da Rede do Prefeito + Brasil
que permite receber, sema-
nalmente, informes federati-
vos, com orientações das en-
tregas dos Ministérios com
as principais informações do
Poder Executivo Federal e
do Poder Legislativo que
impactam o dia a dia dos

municípios.
Segundo o Governo, se-

rão lançados em breve dois
novos Guias para prefeitos,
um com orientações para os
200 dias de mandato e ou-
tro com orientações para o
primeiro ano de gestão mu-
nicipal.

Esse trabalho tem coor-
denação da Secretaria Espe-
cial de Assuntos Federativos,
vinculada à Secretaria de
Governo com apoio da Es-
cola Nacional de Adminis-
tração Pública (Enap) e mais
de 30 ministérios, órgãos,
instituições e colaboradores
independentes.

“Certamente vamos a-
proveitar todas essas infor-
mações atuais, melhorar nos-
sa gestão e ter parcerias com
o Governo Federal para be-
neficiar Varginha”, afirma
Vérdi. Já o Secretário de Go-
verno, Honorinho Ottoni, de-
clara que “foram dois dias
com compromissos de suma
importância que coloca
Varginha em contato direto
com as esferas empresariais
paulistas e federais que, com
certeza, trarão novidades
boas para a população de
Varginha”.


