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 Prefeitura de Varginha
concede R$ 1 milhão ao

Hospital Regional
para a amplificação de
Leitos de CTI/Covid

Presidente da Câmara ZILDA
SILVA sugere campanha de

conscientização a respeito da
Limpez em terrenos baldios
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O VEC voltou!
História do VEC
O VARGINHA ESPORTE CLUBE foi fundado em 12 de

fevereiro de 1985, em Varginha, sob a denominação Sport Clube
Aristocrata Negreiros, mantendo suas atividades no Estádio

Municipal Nego Horácio, no bairro Vila Barcelona.
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Com mais de 90% de toda a iluminação pública trocada por LED Varginha contabiliza
número superior a 15 mil luminárias novas em ruas, avenidas, área rural e espaços públicos

Varginha tem mais de
15 mil luminárias novas

Varginha tem mais de
15 mil luminárias novas

Houve uma enxurrada de comentários contrários à Prefei-
tura conceder isenção do ISSQN - Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza à Autotrans. Questionamentos: por
que só para a Autorans? Ela merece ou faz por merecer?
Muitos acreditam que não.

Na realidade houve uma negociação em troca dela não au-
mentar os preços das passagens como se vê do exposto pelo
prefeito Vérdi Melo que, categoricamente afirmou:

“Considerando que a Autotrans é a concessionária do trans-
porte Coletivo do município de Varginha, cuja prestação do
serviço está vinculada a Lei pertinente e licitação pública, e
que, através desses instrumentos, a Prefeitura tem a obriga-
ção de realizar a revisão anual das tarifas, levando-se em
consideração a inflação e a variação dos custos para a
operacionalização do serviço, como preço do combustível,
pneus, salários dos funcionários, impostos, dentre outros.

Considerando que, diante de tal fato, a empresa Concessi-
onária apresentou à Prefeitura a Planilha para o reajuste anual
das passagens.

Considerando o momento de pandemia que o País atra-
vessa, e Varginha não está à margem dessa realidade, cau-
sando desemprego e redução da renda dos trabalhadores, a
Administração Municipal, preocupada com tal situação, de-
cidiu por não liberar o aumento das passagens do transporte
coletivo nesse momento crucial, muito embora seja de direi-
to da Autotrans e obrigação da Prefeitura fazê-lo.

Sendo assim, para que não ocorra o aumento do preço das
passagens, a Prefeitura encaminhou Projeto de Lei à Câma-
ra Municipal visando a desoneração da Empresa no recolhi-
mento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de qualquer Na-
tureza). Com tal medida, o valor do imposto não irá compor
a Planilha de custo da Autotrans e, consequentemente, o pre-
ço nas passagens não necessitará ser aumentado.

É importante esclarecer que a isenção do imposto não be-
neficia a Autotrans, mas, sim, os usuários do transporte co-
letivo, os quais não sofrerão com o aumento do preço das
passagens, que será mantido até a finalização da nova Lici-
tação, que está em andamento”.
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O vereador Carlinho da
Padaria apresentou durante
reunião ordinária na Câma-
ra Municipal de Varginha
uma indicação ao Prefeito
para que sejam instalados

postes e braços de iluminação em frente a área verde na
Rua Benjamin Elisei e na Rua José Gonçalves de Alcântara
no bairro Parque Rinaldo.

Segundo o vereador, o local tem uma ligação com a
rodovia BR-167 e não possui iluminação pública, o que
tem causado muitos acidentes, além de casos de violên-
cia, assaltos e roubos.

“A iluminação adequada, com a instalação de postes e
braços de iluminação, ampliará a visibilidade e a seguran-
ça dos condutores de veículos e dos pedestres, reduzindo
os riscos de acidentes e coibindo a prática de atos ilíci-
tos”, ressaltou o vereador.

Através de um requeri-
mento encaminhado à Ad-
ministração Municipal e à
Companhia Energética de
Minas Gerais – CEMIG, o
vereador Cristóvão solicita
que sejam fornecidas infor-

mações sobre a rede de energia elétrica do bairro São
Miguel Arcanjo e região.

Segundo o vereador, vários moradores da localidade
reclamaram de picos de energia constantes que aconte-
cem nos horários de maior utilização da rede. “A infor-
mação é que esse problema vem se repetindo sempre, cau-
sando prejuízos aos munícipes, que estão perdendo seus
eletrodomésticos por conta dos picos. Os munícipes rela-
tam que basta o tempo fechar e a metade do bairro já fica
sem energia, principalmente na Rua Genésio dos Santos e
Avenida Maria Cristiano Piva”, relatou.

Ainda segundo Cristóvão, além dessa preocupação, os
munícipes relatam a existência de uma torre de alta ten-
são, instalada em uma área de terreno pública, que não
contém nenhuma grade de proteção ao seu redor e está
tomada pelo mato. “Espero que dentro do prazo regimen-
tal essas respostas possam ser remetidas e que principal-
mente os problemas sejam o mais breve possível solucio-
nados”, finalizou.

Vereador Carlinho solicita
iluminação pública em Ruas no

bairro Parque Rinaldo

Com o objetivo de possi-
bilitar uma economia signi-
ficativa de papel e dar mais
eficiência ao trabalho legis-
lativo, o vereador Apoliano
apresentou uma indicação à
Mesa Diretora da Casa para
que seja viabilizada a implantação do uso de tablets pelos
parlamentares em todas as atividades legislativas da Câ-
mara de Varginha.

“O equipamento será usado pelo parlamentar tanto nas
sessões quanto nas atividades junto à comunidade. So-
mente com requerimentos e indicações, o Legislativo con-
some uma alta quantidade de folhas ao ano, considerando
as numerosas cópias de projetos”, explicou o vereador.

Apoliano destacou que um aplicativo pode ser desen-
volvido pelo setor de informática da Câmara para que o
vereador possa realizar todas as suas atividades legislativas
on-line.

“Estaríamos melhorando sobremaneira as condições de
trabalho do vereador e, ao mesmo tempo, adotando práti-
cas de economia e sustentabilidade no Poder Legislativo.
Outra facilidade que o equipamento oferecerá a leitura dos
projetos em tramitação, que atualmente dependem de có-
pias. O legislador terá acesso às matérias em tramitação e
também poderá protocolar suas propostas sem a utiliza-
ção de papel”, finalizou.

Vereador Cristóvão solicita
informações sobre

fornecimento de energia no
bairro São Miguel Arcanjo

Vereador Apolinário
solicita substituição do
papel por tablets nas
atividades legislativas

Os conflitos gerados pelas novas gerações no campo e
a tradição rural são tema de um vídeo documentário reali-
zado pelo Governo de Minas Gerais, por meio da LEIC –
Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O
desenvolvimento do trabalho será das produtoras Fabs
Comunication e pela Plata Digital, produtora de Varginha
especializada em vídeos voltados para o agronegócio.

A pré-produção está sendo realizada em parceria com
lideranças comunitárias, cooperativas e secretarias muni-
cipais de cultura do Sul de Minas com apoio da Lei de
incentivo à cultura do governo de Minas. O vídeo
documentário “Cultura na Roça, costumes e fazeres” pre-
tende retratar histórias de oito famílias que têm as históri-
as impactadas pela sucessão familiar no campo.

As gravações acontecem em Carmo de Minas, Três
Corações, Varginha e Três Pontas.

A equipe do documentário busca no campo depoimen-
tos das famílias que estão vivenciando as mudanças no
ambiente rural com a chegada das novas gerações. Além
disso, o trabalho mostra como a tradição da cultura rural
vem se mantendo em ao choque geracional.

A equipe é formada por sociólogas, comunicólogos e
especialistas do audiovisual faz um grande trabalho de pes-
quisa que será documentado em um filme de 45 minutos.
O trabalho está previsto para ser exibido em setembro de
2021, em programas e espaços televisivos e em formatos
específicos para as redes sociais.

O que vem sendo visto na pesquisa realizada até então
é que, de forma geral, os jovens se distinguem da geração
anterior pelo grau de escolaridade e pelos projetos indivi-
duais, assumem o patrimônio familiar sob novos
paradigmas que muitas vezes incluem a formação profis-
sional e a especialização técnica, que se somam ao capital
cultural e material herdados dos antepassados na trajetó-
ria de construção de uma “nova tradição”.

Desta forma estarão presentes aspectos do saudosismo
à roça do passado, o patrimônio cultural destas localida-
des, o conflito da tradição e modernidade nas relações com
os descendentes, a gastronomia, a música, sobretudo a
mineiridade, e a crescente mudança das atividades bra-

“Cultura na Roça - Costumes e fazeres!”
Documentário realizado no Sul de Minas mostra os conflitos da sucessão familiar no campo

çais - agora mecanizadas - serão aspectos recorrentes do
documentário.

Para o roteirista do documentário, Guilherme Garcia,
um dos objetivos do “Cultura na Roça” é tornar o vídeo
um instrumento de reflexão para todos. “Dar voz a quem
nunca é ouvido nesses temas, enquanto mostram lugares
ainda não descobertos pelo turismo ou pela exploração
econômica, é uma forma de fortalecer a permanência da
família no campo e a manutenção de da cultura”, ressalta.

Com o objetivo de atender
as demandas dos empresári-
os e investidores interessa-
dos em investir em Varginha,
a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômi-
co cadastra áreas e galpões
industriais e logísticos.

Para cadastrar uma área
ou galpão basta o proprietá-

Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha
cadastra imóveis para fins industriais e logísticos junto ao INDI

rio do imóvel em posse da es-
critura ou o corretor de imó-
veis em posse da procuração
preencher o formulário, aten-
tando que cada imóvel pode-
rá ser cadastrado uma única
vez.

Todos os dados cadastra-
dos serão disponibilizados
no site do Instituto de Desen-

volvimento Integrado de
Minas Gerais (INDI), que
realizará a busca de acordo
com a necessidade do em-
presário, disponibilizando o
contato entre os interessados.

De acordo com Juliano
Cornélio, Secretário Munici-
pal de Desenvolvimento
Econômico, ter um banco de

dados junto ao INDI é uma
importante ferramenta facili-
tadora que evidencia o Mu-
nicípio no cenário de atração
para novos investimentos.

Para ter acesso ao formu-
lário de cadastro, clique no
link https://forms.gle/
9DKHvXLBMHKTis1W8

Sistema Municipal de
Cultura de Varginha está

aberto para cadastros
Os profissionais da

área artística e cultural
de Varginha, que ainda
não estão inscritos no
Sistema Municipal de
Cultura, podem fazer o
cadastro pelo site da
Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br.
No link há também um botão para a consulta dos profis-

sionais já cadastrados e que, por isso, não precisam enviar
novamente os dados.
O sistema é gerenciado pela Fundação Cultural e tem o

objetivo de reunir informações sobre os trabalhadores da
cultura da cidade e é requisito para participação em futu-
ros editais de incentivo. Após enviar os dados pelo site e
eles serem validados, a Fundação Cultural vai
disponibilizar um número de cadastro.

Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (35) 3690-2700 ou ainda pelo e-mail
superintendencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.
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A Presidente da Câmara
Municipal, vereadora Zilda
Silva, apresentou em reu-
nião uma indicação ao Pre-
feito e ao Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços

Urbanos, pedindo que seja feita a limpeza em uma área
verde na Rua Joel Teixeira Reis, no bairro São Lucas.

O pedido, segundo a vereadora, atende ao anseio dos
moradores que reclamam das condições do local. “Por
iniciativa própria, os moradores plantaram grama e cons-
truíram uma quadra de areia criando um espaço destinado
ao lazer e ao entretenimento da comunidade, contribuin-
do para o bem-estar e para a qualidade de vida dos mora-
dores”, explicou.

Zilda pede que seja feita a limpeza do local, pois, fo-
ram descartados irregularmente entulhos de construção e
lixo, o que vêm causando transtorno e preocupação aos
moradores, muitas crianças brincam naquele espaço.

“É importante ressaltar que o atendimento destas rei-
vindicações valorizará o esforço e a dedicação dos mora-
dores em preservar e zelar pelo local, incentivando outras
comunidades a cuidarem também dos espaços públicos”.

Presidente da Câmara
ZILDA SILVA solicita
manutenção em praça
no bairro São Lucas O vereador Cabo Valério

solicitou, através de um re-
querimento, informações
sobre a CASSERV (Caixa
de Assistência dos Servido-
res Públicos). O vereador
questiona quais foram os valores destinados nos últimos
três anos e pede para que sejam enviadas algumas cópias
de documentos.

De acordo com o vereador, a Caixa de Assistência rece-
beu anteriormente subvenções do Município e atualmen-
te foi submetido à apreciação da Câmara, um projeto de
lei visando conceder uma nova subvenção social à menci-
onada entidade no importe de R$1.080.000,00 (um mi-
lhão e oitenta mil reais).

“Esse valor teria a finalidade de viabilizar a formalização
de contrato com uma entidade hospitalar que ficará res-
ponsável pela prestação de serviços de saúde aos servido-
res públicos. Entretanto, em pesquisa no site oficial da
Receita Federal foi constatada a existência de uma incon-
sistência no cadastro da CASSERV, o que torna impres-
cindível a propositura do presente Requerimento visando
um melhor esclarecimento e mais transparência no pro-
cesso de concessão de subvenções à referida entidade”.

O vereador Bebeto do
Posto encaminhou ao Exe-
cutivo Municipal alguns
questionamentos sobre as
creches existentes no Muni-
cípio. O pedido de informa-
ções foi formalizado através
de um requerimento apresentado durante sessão ordinária
da Câmara de Varginha.

Os questionamentos feitos pelo vereador são sobre
quantas creches existem hoje à disposição dos munícipes,
quantas vagas cada creche oferece, e se existe algum
cronograma para ampliação de vagas e construção de no-
vas unidades no Município.

Segundo o vereador, hoje no site da Prefeitura constam
mais de 350 nomes na lista de espera, aguardando uma
vaga em um dos Centros Municipais de Educação Infantil
(CEMEIs-Creches) do Município.

“Esses questionamentos tem o objetivo de trazer ao
conhecimento dos munícipes a real situação entre a de-
manda e a disponibilidade de vagas em creches no Muni-
cípio e, através dessas informações, buscar parcerias e es-
tratégias para ampliação das vagas”, explicou.

Vereador CABO VALÉRIO
solicita informações sobre a

Caixa de Assistência dos
Servidores Públicos Municipais

Vereador BEBETO
do POSTO solicita
informações sobre
vagas em Creches

Buscando ampliar o diálogo, já existente, com o setor
da Assistência Social, a fim de responder de maneira efi-
caz aos desafios impostos pela pandemia, a SEDUC - Se-
cretaria Municipal de Educação realizou na terça-feira,
dia 20, uma reunião com as equipes das escolas e Coorde-
nação do CRAS (Centro de Referência da Assistência So-
cial). Participaram da reunião, as Coordenadoras da
SEDUC, Diretores e Orientadoras Educacionais das Es-
colas de Ensino Fundamental, assim como, a Coordena-
ção Geral e os Coordenadores dos 5 (cinco) CRAS exis-
tentes no município de Varginha.

Na reunião foram explanados os efeitos preocupantes
que a pandemia trouxe, tais como, as consequências eco-
nômicas e sociais que afetam diretamente o desenvolvi-
mento emocional e cognitivo de toda uma geração de cri-
anças e adolescentes.

A equipe da Educação apontou os desafios encontrados
e a necessidade de intensificar as ações de Busca Ativa
Escolar, tanto no modelo presencial como no modelo hí-
brido de ensino, para que nenhuma criança fique para trás.

A coordenação do CRAS explanou sobre as dificulda-

SEDUC REALIZA REUNIÃO COM AS EQUIPES DAS ESCOLAS E COORDENAÇÃO
DOS CRAS PARA FORTALECIMENTO DO TRABALHO EM REDE

des impostas pela pandemia, aos usuários do serviço, no
que diz respeito até mesmo as condições básicas, inclusi-
ve de alimentação.

Para os representantes dos dois setores, o trabalho
intersetorial é fundamental , principalmente em momen-
tos de crise como o que estamos vivendo, para que as cri-
anças e adolescentes tenham seus direitos garantidos, so-
bretudo o direito à educação.

Esta reunião foi a primeira de muitas que, a partir de
agora acontecerão por território, onde se encontrarão as
equipes do CRAS e das escolas que fazem parte daquele
território para apresentação dos casos e a busca em con-
junto de ações estratégicas com objetivo de minimizar os
desafios encontrados.

Outra reunião neste formato, também será realizada nos
próximos dias, com as equipes dos CEMEIs (Centros
Municipais de Educação Infantil).

A SEDUC também conta com a parceria do Setor da
Saúde no desenvolvimento de importantes ações voltadas
para assegurar a proteção de crianças e adolescentes, den-
tre elas o PSE (Programa Saúde na Escola).

Para o Secretário de De-
senvolvimento Econômico
de Varginha, Cornélio Pro-
cópio, a necessidade de
empreender em meio a
pandemia é um dos fatores
que contribuiram para este
numero de novas empresas.

Varginha foram abertas 765 empresas no primeiro trimestre de 2.021
“Existe o empreendedo-

rismo por necessidade, ou
seja, o empreendedor deci-
de investir em um negócio
próprio porque a situação
em que se encontra faz bus-
car alternativas de sobrevi-
vência, sendo na sua maio-
ria microempreendedores
individuais.

Esta situação faz com que
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico tenha
uma atenção ainda mais es-

pecial no intuito de que es-
tas empresas consigam
manter no mercado e até
mesmo crescer”.

O percentual de negóci-
os abertos em Varginha no
primeiro trimestre de 2021
registrou alta de 13% em
relação ao mesmo período
do ano passado.

Minas Gerais registrou
retração de 2,5% no núme-
ro de abertura de pequenos
negócios.

De acordo com os dados
disponibilizados pela Recei-
ta Federal, no primeiro tri-
mestre de 2021 foram aber-
tos 765 novos pequenos ne-
gócios (ME, MEI, EPP) 88
a mais em comparação com
o mesmo período de 2020.
Já em relação  ao número de
empresas que encerraram
suas aitividades foram
registrados 254 fechamen-
tos, 61 a menos comparado
com o mesmo período do
ano passado.

A Secretaria Municipal de Educação de Varginha -
SEDUC buscando aperfeiçoar o processo de alfabe-
tização, tanto da língua portuguesa como de matemá-
tica, desenvolverá pelo Portal da Educação Varginha
e por meio de ferramentas digitais de comunicação, o
projeto “ALFABETIZA MAIS”, que terá como obje-
tivo a promoção do ensino de habilidades básicas para
aquisição da leitura, escrita e da matemática em meio
ao distanciamento social pelo qual passam nossas cri-
anças.

Serão vídeos curtos, objetivos e de muita ludicidade
apresentados por docentes da Rede Municipal de En-
sino e atividades complementares, onde serão
ofertados gradativamente os conteúdos necessários ao
aprendizado.

Diariamente as crianças serão motivadas a apren-
der. Sabemos que não está sendo uma tarefa fácil para
os docentes e famílias, e que exige muitas adapta-
ções. A família passa a ser o principal canal entre as
crianças e a escola. Acreditamos no êxito desse pro-
jeto e no fortalecimento dos vínculos e saberes.

Secretaria de Educação
cria projeto “Alfabetiza

Mais” com foco na
alfabetização em tempos
de distanciamento social
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O Vereador Dr. Guedes
apresentou em reunião na
Câmara Municipal uma in-
dicação ao Executivo e ao
Secretário Municipal de
Saúde para que sejam reali-

zados estudos para a implantação de um programa de con-
trole das dores agudas e crônicas no Hospital Bom Pastor.

De acordo com ele, a medida visa a realização do pro-
grama, como referência no tratamento de dores agudas e
crônicas, como dores mais frequentes e queixas clínicas
na prática diária ambulatorial e hospitalar.

“Uma das maiores dificuldades do tratamento da dor,
aguda ou crônica, é saber o quanto dói. Por se tratar de
uma sensação, portanto, algo subjetivo, sempre foi um
desafio para os profissionais de saúde aferir o grau de so-
frimento do paciente. No máximo, o doente aponta sua
intensidade em uma escala ou simplesmente diz ao enfer-
meiro, de um a dez, como está a sua dor.

Em sua justificativa, Dr. Guedes destaca ainda um arti-
go publicado em uma prestigiada revista científica que
inaugura um caminho pelo qual a medicina poderá final-
mente começar a medir com mais precisão a dor de cada
um.

“Trata-se de um estudo aprofundado, com relatos de
experiências, e que seus resultados incentivam a Política
de Controle da Dor e contribuem para referenciar outras
instituições de saúde dos benefícios da implementação de
programas e políticas semelhantes com tratamentos, me-
dicamentos e prevenção à saúde e intervenção nos casos
mais urgentes. Essa proposta de integração das fundações
é também uma forma eficiente que vai auxiliar na dimi-
nuição das filas nos hospitais e dar espaço para acolhi-
mento de pacientes da ala de emergência e graves”.

O Campo de futebol do
bairro Carvalhos foi assun-
to de um requerimento do
vereador Dandan. No docu-
mento encaminhado ao Exe-
cutivo Municipal o vereador
solicita que seja informado se o lote de terreno onde está
o campo pertence ao Município; por qual motivo a estru-
tura do campo não foi terminada; se há algum projeto ou
estudo para revitalização do local; e se existe a possibilida-
de de construção de uma Academia de Rua junto ao campo.

O vereador diz que o campo se encontra em estado de
abandono e sem condições de uso, situação que prejudica
as pessoas que moram no bairro e utilizam deste espaço,
além de pessoas que saem de outros bairros.

“O campo fica localizado no bairro dos Carvalhos, mas,
também é utilizado por munícipes dos bairros Cruzeiro
do Sul e Novo Tempo. Segundo dados da Secretaria Mu-
nicipal de Habitação e Desenvolvimento Social, cerca de
6.000 habitantes, abrangendo os três bairros citados, que
possuem cerca de 1.470 imóveis, contabilizados no últi-
mo censo”, disse.

Vereador DR. GUEDES solicita
implantação de programa para

controle de dores agudas e
crônicas no Hospital Bom Pastor

Vereador DANDAN solicita
resposta sobre situação do
campo de futebol no bairro

dos Carvalhos
O Vereador Dr. Lucas

apresentou em reunião na
Câmara Municipal uma in-
dicação ao Executivo para
que seja elaborado um pro-
jeto de Lei sobre o Plano
Municipal de Acessibilidade e Mobilidade.

Segundo o vereador, com o crescimento da cidade, au-
mentou a demanda por transporte público, trânsito e ou-
tros fatores, e, com isso, há também a falta de políticas
públicas para pessoas que têm alguma dificuldade de lo-
comoção. “Isso tem gerado impactos negativos no cotidi-
ano da população, que se vê a cada dia com mais dificul-
dades de deslocamento e ausência de acessibilidade nas
cidades brasileiras”, diz o vereador.

A sugestão do vereador é a elaboração de um Plano com
foco em acessibilidade e qualidade de vida para um pla-
nejamento melhor dos espaços públicos, combinado a uma
infraestrutura eficiente.

Vereador DR. LUCAS
sugere projeto de Lei

voltado à acessibilidade
e mobilidade

Com mais de 90% de toda a iluminação pública trocada
por LED, Varginha contabiliza o número superior a 15
mil luminárias novas em ruas, avenidas, área rural e espa-
ços públicos.

As lâmpadas de vapor de sódio foram trocadas por LED,
luminárias que são fabricadas aqui mesmo em Varginha
pela Philips Signify gerando emprego e renda na cidade,
além da qualidade comprovada do material como um dos
melhores do País.

O planejamento eficiente resultou na agilidade da exe-
cução das obras. Em média foram mais de 3.000 substi-
tuições por mês o que equivale a 100km de ruas e aveni-
das. O planejamento contou inclusive com a divisão do
Município em 19 áreas, o que facilitou a gestão da obra e
a agilidade da empresa executora.

O prefeito Vérdi Melo afirma que “a troca da ilumina-
ção pública em toda a cidade entrou praticamente na reta
final e que foi uma decisão acertada em prol da população
que agora tem uma Varginha melhor iluminada e
consequentemente mais segura”.

Uma obra recorde de cinco meses de execução, custeada
exclusivamente pela Prefeitura de Varginha, completa essa
semana 90% de realização, iluminando ruas e avenidas da
cidade, para maior segurança da população, economia de
energia, deixando a cidade mais clara e atrativa para o
desenvolvimento.

Trata-se da troca de lâmpadas de vapor de sódio pela
tecnologia led com luminárias produzidas pela fabrica da

Varginha tem mais de 15 mil luminárias novas

O SERVIÇO COMPLETO RESULTARÁ EM 18 MIL
LUMINÁRIAS DE LED ILUMINANDO A CIDADE

Philips Signify em Varginha, gerando empregos e renda
no município.

As equipes estão se concentrando nessa fase no centro
da cidade, etapa final das principais avenidas e bairros,
conforme planejamento elaborado para as 20 áreas do pro-
jeto.

Se na sua rua ainda não houve a substituição, fique
tranquilo, pois, todos os locais são fiscalizados e analisa-
dos pela Prefeitura e equipe de Engenheiros da empresa
Ecológica, responsável pela obra.

“A Prefeitura de Varginha, seguiu a solução de ilumi-
nação mais eficaz e confiável para a cidade de hoje e do
futuro”, afirma o prefeito Vérdi Lúcio.

Todos as etapas foram priorizados pela Prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLA-
como o diagnóstico inicial, Projeto Básico elaborado pela
empresa Ceilux, centro de excelência em iluminação, pro-
jeto executivo e luminotécnico e a realização da obra de-
senvolvida pela empresa Ecológica.

A população de Varginha conta com um canal direto
para resolver luminárias nos postes acesas durante o dia
ou apagadas à noite.

Basta ligar para 0800 033 18 25 ou mandar whatsapp
para (31) 9 9222-0496 e fazer a comunicação.

Anote o número do protocolo.
De acordo com contrato com a Prefeitura, a empresa

responsável pela execução do trabalho tem até 120h ou
até cinco dias úteis para fazer o serviço.

Portanto, a Prefeitura reforça: viu algum poste com lu-
minária apagada à noite ou acesa durante o dia ou com
defeito, basta ligar e fornecer o endereço.

O Secretário de Desen-
volvimento Econômico de
Varginha, Juliano Corné-
lio, recebeu em seu gabi-
nete a visita do Presidente
da Associação Comercial
de Varginha (Aciv), Ander-
son Martins, acompanhado
dos empresários João
Maiolini (Presidente do
Clube da Casa), André
Yuki (Presidente do Sindi-
cato de Hospedagem e Ali-
mentação de Varginha ) e
Hederson da Cunha Bueno
(Diretor da Associação
Comercial de Varginha).

Na oportunidade foram
debatidos diversos assun-
tos pertinentes ao fomento
e desenvolvimento em be-
nefício do comércio de
Varginha.

A visita foi um convite
do Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econô-
mico, Juliano Cornélio,
como partes das ações de
promover o desenvolvi-
mento econômico e inte-
grar as entidades empresa-

 Secretário de Desenvolvimento
Econômico apresenta plano

de ações da Secretaria a
empresários da cidade

riais do Município.
Dentre outros assuntos

apresentados aos empresá-
rios, podemos destacar
ações de alinhamento ao
Plano de Governo da ad-
ministração Vérdi Melo e
Leonardo Ciacci, já em an-
damento, a exemplo do
Decreto de Liberdade Eco-
nômica assinado pelo pre-
feito Vérdi Melo em 11 de
janeiro, com a presença do
governador Romeu Zema
e autoridades, a criação do
Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econô-
mico, cuja minuta de Lei
encontra-se em análise
pela Procuradoria Geral do
Município, a criação do
Fundo Municipal de De-
senvolvimento Econômi-
co, a Sala Mineira do Em-
preendedor, que funciona-
rá na sede da Secretaria e
a criação do Centro
Tecnológico, em parceria
com a Secretaria de Edu-
cação.
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O vereador Professor
Rodrigo Naves apresentou
em reunião na Câmara uma
indicação ao Prefeito, ao
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos e
ao Secretário Municipal do

Meio Ambiente, pedindo a instalação de lixeiras de cole-
ta seletiva na Praça da Cemig, no alto da Vila Paiva, e que
seja realizada campanha educacional com o objetivo de
conscientizar os cidadãos sobre a importância do descar-
te correto do lixo.

De acordo com ele, é comum encontrar lixo espalhado
por todo o local, que possui poucas lixeiras, que são pe-
quenas, antigas, e, portanto, não estão cumprindo o obje-
tivo ao qual se destinam, até mesmo devido à demanda de
lixo gerado pela grande frequência de pessoas.

“A utilização das lixeiras de coleta seletiva é ideal para
aquele local. Lá são descartados muitos materiais
recicláveis, especialmente garrafas plásticas, uma vez que
é uma região bastante utilizada pelos cidadãos que têm
costume de fazer caminhadas, praticar ciclismo e realizar
passeios em família, dentre outras atividades voltadas para
o lazer”, explicou.

Paralelamente, o vereador solicita a realização de uma
campanha educativa através de placas próximas às lixei-
ras, outdoors, mídias sociais, para alertar os cidadãos so-
bre essa prática da separação do material útil para
reciclagem e da importância de manter os espaços públi-
cos limpos e organizados.

Vereador RODRIGO NAVES
solicita instalação de lixeira na

Praça da CEMIG
O Vereador Dudu Ottoni

apresentou em reunião ordi-
nária na Câmara Municipal
de Varginha uma indicação
ao Prefeito e ao Secretário
Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos solicitando melhorias na Rua Alzira de
Paula Narente, no bairro Cruzeiro do Sul.

Segundo o vereador, a rua necessita de limpeza, capi-
na, construção de calçada e instalação de abrigo no ponto
de ônibus.

“Por conta do mato alto e que cresceu além dos limites
do meio fio, os moradores notaram a aparição de animais
peçonhentos como ratos, escorpiões, baratas, etc. A au-
sência de calçada dificulta a travessia das pessoas no lo-
cal, gerando perigos maiores no trânsito e dificultando a
passagem a pé pelo local. Há também um ponto de ôni-
bus que está tomado pelo mato. O pedido dos munícipes
é para que seja feito um abrigo no lugar, assim os passa-
geiros podem aguardar o ônibus com tranquilidade”, ex-
plicou Dudu.

Vereador DUDU OTTONI
solicita melhorias em Rua do

bairro Cruzeiro do Sul

O Vereador Joãozinho
Enfermeiro apresentou em
reunião na Câmara Munici-
pal uma indicação ao Exe-
cutivo e ao Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços
Urbanos para que sejam re-
alizadas melhorias na Avenida Otávio Marques de Paiva,
no bairro Santa Luiza.

Segundo Joãozinho, trata-se de uma via intensamente
utilizada pela população, que interliga diversos bairros e
dá acesso ao Via Café Garden Shopping, na qual estão
sendo instalados vários estabelecimentos comerciais.

“Os moradores e usuários da referida avenida pedem
melhorias na sinalização; instalação de faixa elevada para
travessia de pedestres; capina e limpeza do ribeirão e cons-
trução de calçadas para pedestres ao redor do Ribeirão”,
explicou.

Ainda de acordo com o parlamentar o mato alto dificul-
ta o deslocamento dos pedestres, coloca em risco sua se-
gurança, favorecendo a ocorrência de acidentes, além de
facilitar a prática de atos ilícitos, o que tem preocupado os
moradores do local.

Vereador JOÃOZINHO
ENFERMEIRO solicita

melhorias em Avenida no
bairro Santa Luiza

Para a alegria dos apaixonados por futebol e da popula-
ção de Varginha e região, o VARGINHA ESPORTE CLU-
BE (VEC) está de volta ao cenário do esporte mineiro.
Fundado em 2001, o Clube retoma suas atividades, que
ficaram interrompidas por 11 anos, agora com foco nas
categorias de base.

A iniciativa e o planejamento dessa empreitada têm
como responsáveis o grupo de investidores da Soccer Stars
Representações, pessoas capacitadas e empenhadas com
o projeto, que vem desenvolvendo um árduo trabalho para
que o clube se perpetue no cenário desportivo.

Para isso, foi desenvolvido, em parceria com uma das

O VEC voltou!

História do VEC

O VARGINHA ESPORTE CLUBE foi fundado em
12 de fevereiro de 1985, no município de Varginha/MG,
sob a denominação Sport Clube Aristocrata Negreiros,
mantendo suas atividades no Estádio Municipal Nego
Horácio, no bairro Vila Barcelona.

No ano de 2001, por iniciativa do então prefeito muni-
cipal Mauro Tadeu Teixeira (1953-2010), o clube foi
reativado como VARGINHA ESPORTE CLUBE, como
forma de retomar os tempos áureos do desporto Munici-
pal. Até em 2010, o Clube foi referência regional na reve-
lação de atletas, sendo participante assíduo do Campeo-
nato Mineiro Profissional e de Juniores. Com o faleci-
mento do ex-prefeito e Presidente de Honra do
VARGINHA ESPORTE CLUBE, em 2010, suas ativida-
des foram suspensas.

Em 2021, o VARGINHA ESPORTE CLUBE retoma
às suas atividades, com suporte de entidades e pessoas
empenhadas em resgatar a valorização dos jovens talen-
tos da região, por meio de uma gestão profissional, supor-
tes educacional e social. Tudo para que, além de um gran-
de atleta, os jovens se tornem cidadãos.

O isolamento domiciliar é uma das medidas recomendadas
para os casos de COVID-19 que não demandem internação
hospitalar; as precauções adotadas devem incluir a separação
especial da pessoa infectada, a instrução dos demais morado-
res, a utilização de máscara em ambientes compartilhados, não
dividir itens pessoais e desinfetar áreas comuns.

Esses são alguns dos cuidados que se deve tomar. No entan-
to, é necessário que se aprofunde um pouco mais no assunto e
se aprenda como evitar o contágio dentro do ambiente
residencial, o qual, por vezes, evolui para mortes em massa
nas famílias. Embora não existam estatísticas oficiais, são inú-
meros os depoimentos de familiares que se infectaram e de-
senvolveram formas graves da doença.

Não há dificuldade em entender porque o número de casos
entre familiares é tão alto, pois, a resposta é demasiadamente
simples: a residência é um dos ambientes mais favoráveis à
transmissão de vírus respiratórios tão somente porque os cui-
dados, dentro do lar são mínimos, mesmo para infectados, quan-
do comparados aos cuidados externos e até mesmo cuidado
em hospitais especializados.

Portanto, é necessária a divulgação das informações, de
maneira que a população tenha conhecimento das medidas de
proteção para infectados dentro do ambiente residencial. Veja
abaixo algumas dicas:

* O paciente não deve circular dentro da residência; deve
haver um local restrito para que o mesmo fique isolado. Caso
necessite circular por outros ambientes, é recomendada a utili-
zação de máscara;

* Parece óbvio, mas, é sempre bom relembrar: procure dor-
mir em quartos separados, mantendo o quarto do paciente iso-
lado e bem ventilado [porta fechada e janela aberta];

* Não compartilhe objetos de uso pessoal, exemplo: toa-
lhas, talheres, copos, entre outros;

* Os ambientes utilizados pelo paciente devem ser limpos
frequentemente com álcool 70% ou com água sanitária; aten-
te-se principalmente à limpeza das superfícies e do banheiro;

* Utilize luvas descartáveis ao manusear objetos que a pes-
soa infectada teve contato, utilize máscara e descarte o que for
preciso em lixo separado;

* Mantenha os demais ambientes da residência ventilados;
* Todos os moradores do local devem utilizar máscara quan-

do compartilharem o mesmo ambiente;
* Caso você seja do grupo de risco: idoso, diabético,

hipertenso, entre outros, evite qualquer tipo de contato com o
paciente;

* Se o paciente apresentar algum sintoma grave, por exem-
plo, falta de ar, deve procurar assistência médica em uma uni-
dade de emergência indicada pelo município;

* Nos casos de residentes em domicílios de apenas um cô-
modo, as pessoas saudáveis (cujo teste deu negativo) devem
procurar a casa de algum parente. É quase certo que comparti-
lhar o ambiente vai gerar transmissão, mesmo que se tomem
os cuidados de higienização necessários.

Por mais difícil que seja manter distância da própria famí-
lia, essas ações devem ser seguidas à risca para evitar que as
demais pessoas do mesmo ambiente sejam contaminadas. Fi-
que atento a essas orientações e proteja-se.

Leandro Nascimento
* Engenheiro de Segurança do Trabalho - Prefeitura de Varginha

Cuidados em casa com
pacientes infectados

pelo Coronavírus

maiores universidades do mundo, a Universidade de São
Paulo (USP), um plano de negócios para que o Clube siga
em um rumo transparente e próspero.

O trabalho tem como parceria o Instituto Bola Preta, de
Elói Mendes/MG, onde será o Centro de Treinamento do
Clube, local de alto padrão, que possibilitará aos atletas
as melhores condições para o melhor rendimento nos trei-
namentos.

Além disso, a Associação Esportiva de Contagem/MG
também é parceira neste projeto, disponibilizando mão
de obra qualificada, com profissionais licenciados pelas
maiores entidades de administração do desporto no mun-
do (CBF e UEFA), além de atletas que agregarão na troca
de experiências com os jovens da região.

Para Thiago Vergueiro e Matheus Bonjorni, sócios da
Soccer Stars Representações, o projeto apresentado pela
empresa é um trabalho a longo prazo, e irá priorizar atle-
tas da cidade de Varginha e região do Sul de Minas.

Para reiniciar as atividades do VEC, a primeira iniciati-
va é selecionar os jogadores que irão compor o time. So-
bre o assunto, Matheus Bonjorni diz que “o Varginha Es-
porte Clube disponibilizará equipe técnica habilitada na
CBF para avaliação dos atletas e a implantação de
metodologia de trabalho com objetivo de formar atletas
de alto rendimento”.

O início das avaliações será a partir do dia 26 de abril
de 2021, no Centro de Treinamento do Bola Preta. Todas
as informações serão veiculadas nas redes sociais do Clu-
be e encaminhadas via whatsapp e imprensa. As inscri-
ções deverão ser realizadas no site do VEC: https://
www.vecvarginha.com.br/

O planejamento segue a todo o vapor para que ainda
em 2021, a equipe dispute o Campeonato Mineiro da Se-
gunda Divisão, com atletas com até 20 anos de idade, além
das demais categorias de base, com jogadores entre 14 e
17 anos de idade.

A Presidente da Câmara Municipal de Varginha,
vereadora Zilda Silva, apresentou em reunião uma indi-
cação ao Prefeito para que seja realizada uma campanha
de conscientização para que os proprietários de terrenos
mantenham lotes limpos.

Segundo ela, o intuito desta campanha é conscientizar
os proprietários de terrenos a respeito da limpeza de seus
terrenos mantendo o mato roçado e sempre limpo, contri-
buindo assim para a segurança e saúde dos cidadãos, além
de valorizar a região. “Sugere-se que o público alvo da
campanha não se restrinja apenas aos proprietários de ter-
renos, mas, contemple toda a população, para que os
munícipes se conscientizem e não descartem irregularmen-
te lixos e entulhos nos terrenos vagos”, destaca a vereadora.

Zilda enfatizou ainda que os terrenos sem construção,
além de serem espaços impróprios para o descarte de en-
tulhos e lixo, pode acabar sendo foco de incêndio e local
de proliferação de animais peçonhentos, e etc.

Presidente da Câmara ZILDA
SILVA sugere campanha de

conscientização a respeito da
Limpez em terrenos baldios
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O vereador Marquinho
da Cooperativa apresentou
em reunião na Câmara uma
indicação ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de
Governo pedindo a inclu-

são do serviço de coleta de materiais recicláveis nas ati-
vidades consideradas essenciais na cidade de Varginha.

Segundo Marquinho, muito se tem falado de ativida-
des essenciais em decorrência da pandemia do novo
coronavírus e o serviço de coleta de materiais recicláveis
é tão essencial quanto o serviço de coleta de lixo. “Quan-
to mais longo o período de exposição dos materiais pos-
tos em desuso pela sociedade, maiores os riscos de con-
taminação pela população, e maior a propagação de do-
enças virais”, explicou ele.

Ele reforçou que a reciclagem de resíduos sólidos é
uma alternativa de geração de trabalho e renda aos tra-
balhadores que estão fora do mercado formal de traba-
lho. “A paralisação desse serviço pode comprometer a
economia local, pois, existe o risco de aumentar o nú-
mero de desempregados e pessoas que não conseguem
suprir as necessidades básicas de seu grupo familiar”,
finalizou.

Durante Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de
Varginha o vereador Thulyo
Paiva apresentou uma indi-
cação ao Executivo e ao Se-
cretário Municipal de Go-
verno pedindo a criação de uma política de incentivo à
utilização de veículos elétricos e híbridos, baseada em isen-
ção da cota-parte Municipal do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA).

Thulyo mencionou que, apesar de os veículos movidos
a energia elétrica representarem uma fração pequena da
frota, os números demonstram que nos últimos dois anos
as vendas desses veículos têm aumentado.

“Uma pesquisa do Instituto Big Data no ano passado
mostrou que os brasileiros vêm demonstrando cada vez
mais interesse em veículos híbridos ou elétricos, o que
mostra uma mudança no pensamento das pessoas. A utili-
zação de energias limpas e renováveis é um compromisso
assumido por mim, quando da assinatura, ainda durante a
campanha eleitoral de 2020, da Agenda 2030 da ONU”,
explica o vereador.

O vereador enfatizou ainda que é imprescindível que o
Município largue na frente e realize estudos técnicos no
sentido de estabelecer uma política municipal de incenti-
vo ao uso de carros elétricos ou híbridos na cidade, já que
será instalada uma montadora de veículos elétricos na ca-
pital Mineira, com previsão de funcionamento para 2023.

O vereador Reginaldo
Tristão pediu, através de um
requerimento, informações
ao Executivo sobre a área
verde localizada atrás da
Rua José Teixeira de Rezen-
de, entre a Rua Janaúba e a

Avenida Michel Mansur, no bairro Boa Vista.
Entre os questionamentos está qual o plano do governo

Municipal para a referida área; se existe a possibilidade
de fechamento do espaço com alambrados; se é possível
construir vias laterais para facilitar a manutenção; qual a
possibilidade de ser instalada uma academia e/ou um par-
que infantil nas proximidades do local.

O objetivo, de acordo com o vereador, é preservar e
facilitar a manutenção da área verde e também fazer do
local uma área para uso da população com instalação de
brinquedos infantis, aparelhos de ginástica, e outros mei-
os de divertimentos que não comprometam a defesa e re-
cuperação do meio ambiente.

Vereador MARQUINHO DA
COOPERATIVA solicita que
Coleta Seletiva seja colocada

como serviço Essencial

Vereador REGINALDO
TRISTÃO solicita informações
ao Executivo sobre área verde

no bairro Boa Vista

Vereador THULYO sugere
incentivo Municipal para compra
de veículos Elétricos e Híbridos

A Prefeitura de Varginha encaminhou para a Câmara
Municipal projeto de Lei - que já foi aprovado pelos ve-
readores - de autoria do Executivo, que autoriza o Muni-
cípio a conceder ao Hospital Regional do Sul de Minas
subvenção social no valor de até R$1.000.000,00, prove-
niente do Fundo Municipal de Saúde/Tesouro Municipal.

Explicou o Prefeito Vérdi Melo: “O projeto tem como
finalidade prestar subvenção social ao Hospital, especifi-
camente para a compra exclusiva de equipamentos neces-
sários para a ampliação da capacidade de atendimento do
Hospital, por meio da habilitação de 10 novos leitos de
Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, que serão utili-
zados exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
destinados, enquanto se fizer necessário, tão somente para
o tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19,
podendo, após o término da pandemia, serem utilizados
para atendimento geral, desde que mantida a habilitação
pelo SUS”.

De acordo com Vérdi Melo, a pretensão do Município
é que haja a ampliação da capacidade de leitos de UTI
exclusivos para COVID-19 no Hospital Regional do Sul
de Minas, entendendo-se que, mesmo após a superação
da atual pandemia, os leitos no Hospital serão mantidos,
tornando-se leitos gerais de UTI, exclusivos do SUS, para
atendimento dos munícipes varginhenses e da região, au-
xiliando, sobremaneira, na prestação dos serviços de saú-
de no Município de Varginha quando houver a
desmobilização do Hospital de Campanha, o qual funcio-
na de forma excepcional e temporária.

“Há de se ressaltar que o Hospital Regional é a única
instituição de Varginha com habilitação de leitos de UTI
pelo SUS para atendimento à COVID-19, uma vez que o
Hospital de Campanha tem funcionamento excepcional e
temporário. O Hospital Bom Pastor não é “porta de entra-
da de atendimento para COVID-19”, bem como os de-
mais hospitais existentes na cidade realizam, tão somen-
te, atendimentos particulares, o que justifica, portanto, a
subvenção social ao Hospital Regional do Sul de Minas,
não se olvidando que os equipamentos que forem adquiri-
dos com recursos destinados pela presente Lei deverão
ser utilizados tão somente em atenção ao objeto nela esta-
belecido, sob pena de reversão ao patrimônio Municipal”,
explicou Vérdi.

 Prefeitura de Varginha
concede R$ 1 milhão ao
Hospital Regional para

a amplificação de
Leitos de CTI/Covid

O Governo de MG prorrogou a exigência do CRLV de
2020 para 1º de julho. Por causa da crise financeira, Esta-
do estendeu prazo para que motoristas coloquem o docu-
mento de seus veículos em dia. Assim, motoristas passam
a ter mais tempo para quitar o documento de 2020.

 O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta sex-
ta-feira (24/4) que os motoristas de Minas terão prazo até
1º de julho para apresentar o Certificado de Registro e
Licenciamento Anual de Veículos (CRLV) referente a
2020. A medida foi divulgada por meio do perfil oficial
do chefe do Executivo no Twitter.

 "Está decidido. Só passará a ser cobrado dos motoris-
tas a apresentação do Certificado de Registro e
Licenciamento Anual de Veículos (CRLV) a partir de 1º
de julho. É o nosso Governo presente em mais uma im-
portante medida para auxiliar as pessoas nesse momento
difícil da pandemia”, publicou Zema.

Em virtude da crise econômica provocada pelo
coronavírus, o governo Estadual havia adiado a cobrança
do documento do ano passado, inicialmente para 1º de
março. Agora, diante do agravamento da situação econô-
mica, optou por adiar mais uma vez.

O documento relativo a 2021 não tem prazo de exigên-
cia definido.

Prorrogado exigência do CRLV de 2020 para 1º de julho
O documento relativo a 2021 não tem prazo de exigência definido
Para fins de fiscalização o CRLV referente ao ano de 2019 deve ser considerado

o documento válido para comprovar a regularidade do veículo em circulação

No ano passado, 2.021, motoristas também tiveram di-
ficuldades para transferir os veículos por causa da sus-
pensão dos serviços do Detran-MG durante a pandemia.

 Para fins de fiscalização, o CRLV referente ao ano de
2019 deve ser considerado o documento válido para com-
provar a regularidade do veículo em circulação.

 O documento pode ser apresentado em papel comum
ou no formato digital disponível no aplicativo Carteira
Digital de Trânsito (CDT), caso em que o porte do CRLV
é dispensado, cabendo ao agente consultar o sistema do
Departamento de Trânsito de Minas (Detran-MG) para
verificar se o veículo está licenciado. Os veículos que fo-
ram apreendidos serão liberados.

A obtenção do CRLV pode ser feita depois do paga-
mento da taxa de licenciamento (no valor de R$ 112,40),
que pode ser emitida junto com a guia do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A partir de
2021, o documento deixa de ser enviado pelos Correios,
mas, pode ser obtido no próprio site do Detran-MG.

O órgão prevê multa de R$ 88,38 e retenção do veículo
para motoristas que não apresentarem o documento, com
base do artigo 230 (inciso 5) do Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB). A infração é de natureza leve.

O Al-Anon - grupo destinado a familiares de alcoólatras - completa 49
anos em Varginha. As reuniões ocorriam em uma das salas da Igreja Matriz
do Divino Espírito Santo. Agora, na pandemia, os encontros são virtuais,
inclusive com a participação de pessoas de várias cidades.

A fundação do Al-Anon em Varginha foi no dia 9 de abril de 1972 com Ad
Mara, Elvira, Aidê, Maria Isabel, Ionice e Romeu. Já a primeira reunião foi
em 2 de junho de 1973, conforme atas.

Os frequentadores do Al-Anon seguem os Doze Passos a exemplo do AA
– Alcoólicos Anônimos, pois, “através deles aprendemos que somos imper-
feitos e que continuaremos assim, a não ser que aprendamos a fazer algo a
respeito. Seguindo os passos podemos adquirir coragem e serenidade. Aos
poucos deixamos a fraqueza para trás e aprendemos que o crescimento, em-
bora doloroso, vale a pena”. (Os Doze Passos e Tradições)

Mais informações em www.al-anon.org.br.

Al-Anon completa 49 anos em Varginha
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1 - Contador dorme. Pode parecer mentira, mas, Contador
precisa dormir como qualquer outra pessoa. Esqueça que ele
tem celular e telefone em casa, ligue só para o escritório.
2 - Contador come. Parece inacreditável, mas, é verdade.
Contador também precisa se alimentar e tem hora para isso.
3 - Contador pode ter família. Essa é a mais incrível de
todas: mesmo sendo um Contador, a pessoa precisa descan-
sar no final de semana para poder dar atenção à família, aos
amigos e a si próprio, sem pensar e falar em impostos, for-
mulários, balanços, demonstrações...
4 - Contador, como qualquer cidadão, precisa de dinhei-
ro. Por essa você não esperava, né? É surpreendente, mas,
Contador também paga impostos, compra comida, precisa
de combustível, roupas e sapatos, e ainda consome Lexotan
para conseguir relaxar... Não peça aquilo pelo que não pode
pagar ao Contador.
5 - Ler, estudar, também é trabalho. E trabalho sério. Pode
parar de rir. Não é piada. Quando um Contador está concen-

Coisas que todos precisam saber a
respeito de um CONTADOR

Mandamentos de Trabalho
do Preguiçoso

1º
* Viva para descansar.

2º
* Ame a sua cama, ela é o seu
templo.

3º
* Se vir alguém descansando,
ajude-o.

4º
* Descanse de dia para poder
dormir à noite.

5º
* O trabalho é
sagrado, não
toque nele.

6º
* Nunca faça
amanhã, o que
você pode fazer

7º
* Trabalhe o
menos possível; o
que tiver para ser
feito, deixe que
outra pessoa faça.

8º
* Calma, ninguém
nunca morreu por
descansar, mas,

9º
* Quando sentir desejo de
trabalhar, sente-se e espere que
o desejo passe.

10º
* Não se esqueça, trabalho é
saúde. Deixe o seu trabalho
para os doentes.

      Finalmente, lembre-se do ditado:
“Quem trabalha muito, erra muito;
quem trabalha pouco, erra pouco.
Quem não trabalha, não erra; quem
não erra é promovido.”

Em homenagem aos Contadores em especial
ao JANILTON e ao SEBASTIÃO VALIM

Se você tem a sensação de que seu salário sem-
pre acaba antes do fim do mês e que nunca é sufici-
ente para bancar tudo o que você gostaria de com-
prar, fique atento: sua vida pode estar cheia de pe-
quenas armadilhas (ratoeiras) por onde seu dinhei-
ro escapa diariamente sem que você perceba.

De gasto em gasto, alguns maus hábitos finan-
ceiros podem representar um grande prejuízo ao lon-
go dos meses e atrapalhar a realização de muitos
sonhos de consumo.

Quer reverter o jogo em 2021 e dar a sua saúde
financeira a atenção que ela merece? Especialistas
elegeram os sete pecados financeiros que você não
deve repetir neste ano.

Pecado nº 1: Não colocar os gastos no papel -
Essa é a primeira recomendação: se você não anota
o quanto gasta, não tem como saber exatamente para
onde está indo seu dinheiro. Comece do jeito que
achar mais fácil: separe um caderno e escreva tudo
o que gastar diariamente. Se preferir, organize tudo
numa planilha no computador. O importante é não
deixar passar nenhuma compra sem registro. De-
pois, será mais fácil analisar onde é possível cortar
gastos e definir prioridades.

Pecado nº 2: Não conferir o extrato bancário
- Entregar todo o dinheiro nas mãos do banco e nem
acompanhar o que anda acontecendo com ele não é
atitude de quem dá valor ao que ganha. Entender
exatamente quais são as tarifas que o banco des-
conta da sua conta é fundamental. Confira. Se não
entender a cobrança, questione. Se não ficar satis-
feito, ligue no Banco Central ou no Procon.

Pecado nº 3: Não fazer planos com antece-
dência - Um passo importante para evitar gastos
desnecessários é planejar e sonhar com as realiza-
ções financeiras muito antes de acontecerem. É im-
portante conversar sobre os sonhos a dois, em fa-
mília, e fazer metas e contas a longo prazo.

A recomendação serve para viagens, por exem-
plo. A prática evita também as compras por impul-

Seu bolso: sete pecados financeiros para abandonar em 2021

Fique atento às armadilhas - ratoeiras - que
podem fazer seu dinheiro escapar diariamente

Dicas para você ficar com as contas em dia

so de coisas que não seriam prioridade. Se você per-
der entre cinco e dez minutos por semana planejan-
do seus gastos, já vai sentir mudanças.

Pecado nº 4: Não reservar dinheiro para as
contas anuais - IPTU, IPVA, material escolar, segu-
ro do carro: não deixe as despesas cobradas fielmen-
te todos os anos pegarem você de surpresa e deixa-
rem um rombo nas suas contas. Não vá empurrando
para depois ver como que faz. Já que são inevitáveis,
vale deixar reservado um dinheiro para essas despe-
sas - há descontos no pagamento à vista e, com o
dinheiro na mão, negociar preços melhores.

Pecado nº 5: Não dar valor às moedinhas -
“Posso dar o troco de R$ 0,10 em balinhas”? Da pró-
xima vez que você escutar essa pergunta em um su-
permercado ou qualquer boa casa do ramo, seja en-
fático: diga não. Valorizar seus centavos pode garan-
tir alguns reais a mais para as pequenas despesas. Se
tiver dúvidas, faça um teste: em vez de deixá-las es-
palhadas por aí, junte todas as moedinhas que rece-
ber de troco em um cofrinho e veja o quanto terá até
dezembro de 2021.

Pecado nº 6 : Comprar sem pechinchar - Faça
uma meta para 2021: a de nunca mais comprar nada
pelo preço anunciado. Depois de pesquisar o melhor
preço para o produto que você deseja, negocie com o
vendedor e bata o pé: ou compre por menos, ou não
compre. As lojas esperam que você peça um descon-
to, está embutido no preço. Claro que isso não vale
para um saco de feijão, mas, pechinchar faz toda a
diferença.

Pecado nº 7: Fazer mau uso do cartão de cré-
dito - Usado de maneira inteligente, o cartão de cré-
dito pode ser um aliado. O problema é quando os
gastos saem do controle. A facilidade para fazer com-
pras com o cartão acabam levando à armadilha de
dividir tudo em parcelas e comprometer grande par-
te da renda por meses. Parcele somente o inevitável:
se sua geladeira estragou e você precisa de outra rá-
pido, talvez. Agora, para uma TV de plasma, ou uma
TV digital, é bem melhor juntar o dinheiro.

trado num livro ou publicação especializada, ele está se aprimorando como profissional, logo, traba-
lhando...
6 - De uma vez por todas, vale reforçar: Contador não é vidente, não joga tarô e nem tem bola de
cristal. Ele precisa planejar, se organizar, e assim ter condições de fazer um bom trabalho, seja de que
tamanho for. Prazos são essenciais e não um luxo... Se você quer um milagre, ore bastante, faça
jejum, e deixe o pobre do Contador em paz.
7 - Em reuniões de amigos ou festas de família, o Contador deixa de ser CONTADOR e reassume
seu posto de amigo ou parente, exatamente como era antes dele ingressar na profissão. Não peça
conselhos, dicas... ele tem direito de se divertir.
8 - Não existe apenas um “levantamentozinho”, uma “pesquisazinha”, nem um “resuminho”.
Levantamentos, pesquisas e resumos são frutos de análises cuidadosas e requerem atenção, dedica-
ção. Esses tópicos podem parecer inconcebíveis a uma boa parte da população, mas, servem para
tornar a vida do Contador mais suportável.
9 - Quanto ao uso do celular: celular é ferramenta de trabalho. Por favor, ligue, apenas quando
necessário. Fora do horário de expediente, mesmo que você ainda duvide, o Contador pode estar
fazendo algumas coisas que você nem pensou que ele fazia, como dormir ou namorar, por exemplo.
10 - Pedir a mesma coisa várias vezes não faz o Contador trabalhar mais rápido. Solicite,
depois aguarde o prazo dado pelo Contador.
11 - Quando o horário de trabalho do período da manhã vai até as 12h, não significa que você
pode ligar às 11h58. Se você pretendia cometer essa gafe, vá e ligue após o horário do almoço
(relembre o item 2). O mesmo vale para a parte da tarde: ligue no dia seguinte.
12 - Quando o Contador estiver apresentando um projeto, por favor, não fique bombardeando
com milhares de perguntas durante o atendimento. Isso tira a concentração, além de torrar a paciên-
cia. ATENÇÃO: Evite perguntas que não tenham relação com o projeto.
13 - O Contador não inventa os impostos nem ganha comissão dos Governos pelo que você paga
de tributos. Por isso, não reclame, o Contador, com certeza, fez o possível para você pagar menos. Se
quer sonegar, sonegue, mas, antes, demita o Contador e contrate um Advogado.
14 - Os CONTADORES não são os criadores dos ditados “o barato sai caro” e “quem paga mal,
paga em dobro”. Mas, eles concordam...
15 - E, finalmente, CONTADOR também é filho de DEUS e não filho disso que você pensou...

Durante um Seminário para casais,
perguntaram à esposa:

- Seu marido lhe faz feliz? Ele lhe
faz feliz de verdade?

Neste momento, o marido levan-
tou seu pescoço, demonstrando segu-
rança. Ele sabia que sua esposa diria
que sim, pois, ela jamais havia recla-
mado de algo durante o casamento.

Todavia, sua esposa lhe respondeu
com um Não, bem redondo... ‘Não,
não me faz feliz’.

Neste momento, o marido já pro-
curava a porta de saída mais próxi-
ma. Não me ‘faz’ feliz... Eu ‘sou’ fe-
liz.

“O fato de eu ser feliz ou não, não
depende dele e sim de mim”, e conti-
nuou dizendo: “Eu sou a única pes-
soa da qual depende a minha felicida-
de. Eu determino ser feliz em cada si-
tuação e em cada momento da minha
vida, pois, se a minha felicidade de-
pendesse de alguma pessoa, coisa ou
circunstância, sobre a face da terra, eu
estaria com sérios problemas”.

Tudo o que existe nesta vida muda

constantemente... O ser humano, as ri-
quezas, meu corpo, o clima, meu che-
fe, os prazeres, etc.

A felicidade está centrada em mim.
Há pessoas que dizem: ‘Hoje não

posso ser feliz porque estou doente,
porque não tenho dinheiro, porque
faz muito calor, porque alguém me
insultou, porque alguém deixou de
me amar, porque alguém não soube
me dar valor...”

SEJA FELIZ , mesmo que faça ca-
lor, mesmo que esteja doente, mesmo
que não tenha dinheiro, mesmo que al-
guém tenha lhe machucado, mesmo que
alguém não lhe ame ou não lhe dê o
devido valor.

Esse texto nos deixa uma outra per-
gunta:

- Vocês não acham muita responsa-
bilidade deixar a nossa ‘FELICIDADE’
nas mãos de outras pessoas?

Felicidade é uma opção e não uma
condição de vida!

Opte por ser Feliz a cada dia da sua
vida, independentemente da condição
que esteja vivendo!

Você é FELIZ?

depois de amanhã
ou semana que vem.

você pode se machucar trabalhando.



No dia 23/03/2021 foram recebidos pela
Professora e Dra. Gleicione Aparecida
Dias Bagne de Souza, Secretária de Edu-
cação de Varginha, e Eliete Maria Abraão
Benfica, Diretora do Departamento Geral
de Ensino, na sede da Secretaria Munici-
pal de Educação de Varginha, a advogada
Dra. Ghiselli Moreira Baliza e o advoga-
do Dr. Maurício Soares, presidente e vice-
presidente respectivamente, da Comissão
OAB vai à Escola, para tratativa de vários
assuntos, ocasião em que oficializaram
uma parceira para a implantação do proje-
to “OAB vai à Escola” nas escolas da rede
municipal de Varginha, momento também
que foram alinhadas as primeiras ações
ainda para o ano letivo de 2021.

A data prevista para implementação des-
se projeto será a primeira semana de Maio,
momento em que os advogados voluntári-
os e membros da Comissão ensinarão no-
ções de direito para os alunos dos 9º anos,
através da plataforma virtual já utilizada
pelas escolas Municipais.

A Comissão OAB vai à Escola ficará
(35) 2106-8100

CRC/MG  7500
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Comissão “OAB Vai à Escola” obtem êxito em
reunião com a Secretária de Educação de Varginha

responsável também pelo material didáti-
co, ocasião que será elaborada uma cartilha
para distribuição aos alunos.

A Secretária de Educação do Município
de Varginha, Dra. Gleicione Aparecida Dias
Bagne de Souza, ressaltou a alegria em re-
ceber a Presidente da Comissão OAB vai à
Escola, Dra. Ghiselli Moreira Baliza para
estreitar parceria com a Secretaria Munici-
pal de Educação de Varginha.

A Secretária enfatizou ainda que “Acre-
dita que nenhuma sociedade pode ser co-
nhecida democrática sem a participação
efetiva de seus membros no exercício da
cidadania, assim como na busca de seus
direitos e deveres. Esse projeto ajudará o
jovem a ter conhecimento jurídico, crian-
do cidadãos mais questionadores”.

O Presidente da 20ª Subseção da OAB/
MG, Alexandre Prado, parabenizou a Pre-
sidente da Comissão OAB vai à Escola e
membros pelo grandioso avanço, vez que
todas as conquistas, em quaisquer áreas, só
ocorrem com a união de pessoas que bus-
cam o desenvolvimento constante.

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.

O vice-prefeito Leonardo
Ciacci companhou o curso
de Brigada de Incêndio ofe-
recido pela Prefeitura aos
servidores da Fundação
Cultural lotados na Estação
Ferroviária, Biblioteca Pú-
blica e Museu Municipal.
O curso é um dos itens

fundamentais para que os
prédios obtenham o Auto de
Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB).
As edificações já recebe-

ram todos os itens obriga-
tórios de combate a incên-
dio, como detectores de fu-
maça, placas de sinalização
e extintores.
“Desta forma, todos os

prédios gerenciados pela

Fundação Cultural de
Varginha passarão a atender
os requisitos preconizados
pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais no
que se refere à segurança”,
disse Leonardo.

Na foto, o vice prefeito Leo-
nardo Ciacci, o diretor Supe-
rintendente da Fundação
Cultural, Marquinho Benfica,
e o instrutor do curso, Sar-
gento da Reserva do Corpo
de Bombeiros, Cristiano
Fernandes.


