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Eleições de 2.022 para Presidente... e deputados, e
de 2.024 novamente para Prefeito... e vereadores.
Há como considerá-las independentes? Não e não!
Vejamos o porque! E só vamos ter os olhos para os
possíveis e prováveis candidatos de Varginha.
É sabido e notório que o ex-vereador, que saiu candidato a Deputado em 2.018 e a Prefeito em 2.020,
Zacarias Piva, certamente estará disponibilizando o seu
nome para ser digitalizado nas urnas pelos seus eleitores na eleição de 2.022 para deputado. Em se elegendo, fica para posterior decisão: continuar deputado ou
novamente disputar a cadeira de prefeito de Varginha.
E, em não se elegendo deputado, o seu nome estará à
disposição para ser novamente candidato a Prefeito de
Varginha em 2.024.
Outros dois nomes - que me parece, estão com o
mesmo marqueteiro, ou adotando o mesmo marketing
- aquele praticado por Vérdi Lúcio Melo quando vice
Prefeito, tem se colocado na mídia mostrando e demonstrando ações e atenções para com serviços e eventos atinentes à sociedade e comunidade, seja a nível de
Varginha e até mesmo regional, no Sul de Minas.
São eles, o Reitor do UNIS - o Professor Stéfano
Gazzola, e, à frente da Secretaria de Governo da Prefeitura de Varginha - o Honorinho.
Aquele, o Stéfano, de olho realmente à deputado objetivando ser o sucessor de Dilzon Melo, de quem
com toda certeza tem o apoio e a coordenação de sua
campanha, mas, convenhamos, também olhando lá na
frente a cadeira de Prefeito de Varginha.
Este, o Honorinho, com os olhos fitos na cadeira
hoje ocupada por Vérdi Lúcio Melo.
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Lembram-se: A CBF escolheu o nome da Bola para a Copa do
Mundo de 2014 no Brasil.
Na África do Sul o nome da Bola foi “JABULANI”.
Aqui no Brasil, até que foi muito fácil, e, por unanimidade, em
função da desorganização, do atraso em começar as obras, do sigilo quanto aos gastos e
da não obrigatoriedade de se fazer concorrência pública para qualquer despesa referente
a Copa do Mundo, aqui a Bola ficou conhecida como “JABURLAMOS”.
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Governo de Minas
promove 142 policiais Civis
O governador Romeu Zema e o chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais (PCMG), delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, anunciam, neste sábado (26/6), a publicação da promoção de 142 policiais civis, distribuídos
entre delegados, médicos-legistas, peritos criminais,
escrivães e investigadores de Polícia.
Romeu Zema destacou que o Governo de Minas tem se
esforçado para dar celeridade aos processos pendentes e
afirmou que espera regularizar todos os editais de promoções da Polícia Civil até o fim deste ano.
O Governador também agradeceu os policiais civis mineiros. “O esforço e a dedicação de vocês têm contribuído
para a redução da criminalidade no nosso Estado. Não à
toa, somos a segunda maior Polícia Civil do País, e estamos
caminhando para ser a primeira”, disse.
Números
Ao longo dessa gestão, já foram promovidos 451 policiais civis, que ascenderam na hierarquia funcional. Nesse mesmo período ocorreram 8.776 progressões de servidores na mesma classe, com desenvolvimento na carreira
e modificação salarial.
Os recém promovidos para o último nível na carreira
de delegado de polícia passam a desenvolver funções estratégicas na instituição.
O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais agradeceu o
empenho do governador Romeu Zema.
“Para que a PCMG
continue se destacando como instituição
competente e boa referência para as demais unidades da Federação, o apoio e o
reconhecimento do
Governo de Minas têm sido fundamentais. Sigamos firmes e otimistas frente às perspectivas de novas melhorias”,
assim se expressou o delegado-geral Joaquim Francisco.
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Sites para comerciantes
de Varginha

Alunos de Tecnologia desenvolvem sites
institucionais para 10 pequenos
empreendedores e comerciantes de Varginha
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A Iluminação Pública tem por objetivo uma iluminação adequada de avenidas, ruas, calçadas e praças públicas. De acordo com a Constituição Federal é responsabilidade do Município prestar esse serviço com qualidade e
custos compatíveis.
Desde 01/01/2015 a Prefeitura de Varginha assumiu os
serviços de ampliação, operação e manutenção das redes
de iluminação, por decisão da ANEEL (Agência Nacional
de Energia Elétrica).
"Com uma gestão inovadora e conhecimento do processo, a Prefeitura de Varginha vem prestando um serviço
de pronto atendimento, contribuindo com a segurança
pública e a qualidade de vida da população ", explica o
prefeito Vérdi Lúcio Melo.
Atualmente os serviços são executados por equipes da
empresa Luz Forte, especializada no setor de iluminação
pública, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento (SEPLA).
Foto da Equipe Luz Forte no atendimento diário às solicitações da população :
Fique atento! Se na sua rua tiver lâmpadas acesas durante o dia, ou apagadas à noite, ligue 0800 033 1825 (para
ligações) ou pelo Whatsapp (31) 9.9222-0496 (para mensagens).
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Nesta semana os alunos dos
cursos de Tecnologia vão entregar para a comunidade de
Varginha e região, sites
institucionais que foram desenvolvidos neste primeiro
semestre de 2021 pelos alunos de TI dentro do projeto
FazSite.
Os alunos dos cursos de
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, Ciência da Computação e Sistemas de Informação do Grupo Unis selecionaram algumas demandas da
cidade de Varginha e região,
e desenvolveram sites
institucionais para 10 pequenos empreendedores e comerciantes da cidade marcarem
sua presença na web.
As demandas da comunidade foram tantas que os cursos de Tecnologia vão dar
continuidade ao projeto no segundo semestre.
Os sites institucionais são
muito importantes para as
empresas. Além de manter um
canal de contato duradouro
com todos os tipos de clientes (inclusive com aqueles que
não possuem redes sociais), é

uma poderosa ferramenta para
aumentar o número de clientes, principalmente no atual
cenário de pandemia.
Os sites institucionais desenvolvidos pelos alunos foram feitos sob medida para
suprir as necessidades de cada
pequeno empreendedor. Sendo assim, é uma ferramenta
importante de comunicação
da empresa com o seu público-alvo.
O projeto Fazsite é uma iniciativa dos cursos de Ciência
da Computação, Sistemas de
Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
com o objetivo de proporcionar aos alunos uma vivência
real na área de Tecnologia da
Informação e apoiar e promover pequenos empresários da
região, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico do Sul de Minas.
Publicação:
http://noticias.unis.edu.br/
alunos-de-tecnologia-desenvolvem-sites-institucionais-para-10pequenos-empreendedores-e-comerciantes-de-varginha/
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A Cemig alerta: clientes devem ficar atentos a diferentes tipos
de golpes aplicados por estelionatários. Criminosos estão usando o
nome da Cemig para enganar a população e extorquir dinheiro.
Confira as dicas para não se tornar vítima.
Para alertar seus mais de 8,7 milhões de clientes em todo o Estado de Minas, a Cemig informa que estelionatários e pessoas de máfé têm utilizado o nome da Cemig para aplicar golpes em diversas
regiões de Minas Gerais. Os clientes devem ficar atentos às formas
de pagamentos e de cobrança feitas pela Cemig para evitar se tornar vítimas.
Por conta da pandemia do novo Coronavírus, os criminosos estão utilizando ainda mais a internet para tentar enganar as pessoas.
De acordo com a Polícia Civil, já foram registradas cerca de 35 mil
ocorrências de golpes na Internet contra a população mineira. Os
estelionatários utilizam informações e meios criminosos para induzir as vítimas a acreditar em uma situação que não é verdadeira.
Mas, os golpistas não utilizam apenas a Internet. Eles usam os
mais variados meios. Durante as investigações, a Cemig identificou que esses criminosos praticam, principalmente, três tipos de
golpes contra os clientes da companhia.
O primeiro, é por contato telefônico e, na maioria dos casos,
aplicado contra estabelecimentos comerciais, como padarias, açougues e comerciantes em geral. Os estelionatários ligam para o cliente Cemig e dizem ser representantes da “4ª Vara Federal” ou da
“Justiça Federal” e que a ligação é para cobrar um possível débito
existente.
Afirmam que, se a dívida não for paga em um prazo curto, a
Cemig retirará imediatamente o medidor de energia do local. Após
o contato, o cliente recebe um boleto bancário com dados falsificados, por e-mail ou whatsapp, em nome de empresas ou pessoas físicas
que não pertencem à “Cemig Distribuição”.
Vale enfatizar que o Poder Judiciário não liga para nenhum cliente para fazer cobrança financeira e muito menos para retirar
medidores de energia elétrica. Geralmente, essa ligação é feita por
meio de um telefone 0800, sendo três os números mais comuns
utilizados pelos estelionatários: 0800-878-7751, 0800-591-3065 e
0800-878-9783. O esquema é conhecido como "Golpe de 4ª Vara
Federal”.
O gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington
Cancian, explica que as equipes da Cemig são treinadas para confirmar os dados cadastrais dos clientes bem como dos débitos que
motivaram a ligação, reforçando a veracidade da sua atuação. “Além
disso, os clientes que possuem débitos cobrados judicialmente pela
Cemig são formalmente notificados pela Justiça para se manifestarem sobre a cobrança. Essa notificação é realizada, normalmente,
por correspondência, ou via oficial de justiça – dificilmente por
telefone.
Para se prevenir contra esses atos fraudulentos, recomendamos
aos nossos clientes que, no momento do pagamento, confiram os
valores e a empresa que emitiu a fatura. Os clientes devem desconfiar se alguma informação não estiver correta e, caso não esteja,
consulte os canais de atendimento da Cemig para se informar sobre o débito que está sendo cobrado e também se a forma da cobrança está autorizada pela Cemig".
Furtos em residências
Na segunda forma utilizada para o golpe, os estelionatários vão
até a casa das pessoas e, de maneira enganosa, se apresentam como
funcionários da Cemig e pedem para entrar na residência, com a
justificativa de verificar a rede elétrica em algum cômodo. Ao serem encaminhados ao local pelo cliente, os estelionatários normalmente permanecem sozinhos, e, neste momento, aproveitam a situação para furtar objetos, móveis e eletrodomésticos da residência.
“Apenas em situações em que o medidor se encontra dentro da
propriedade é que o funcionário pode entrar e ir até o local do padrão. Também devemos ressaltar que, em situações como essas, os
funcionários devem estar portando crachá de identificação e uniformizados.”, afirma Cancian.
Desconto mentiroso
O outro golpe utilizado e que tem ganhado espaço nos últimos
tempos é por meio do WhatsApp. Nessa situação, o cliente recebe
uma mensagem em seu celular informando que ele está recebendo
um desconto na conta de luz da Cemig. Logo depois dessa informação, recebe outra dizendo que a conta de luz está disponível e
que ele pode fazer o pagamento clicando em determinado link.
A Cemig informa que não adota a prática recebimentos via depósitos em conta ou transferências bancárias e, em caso de negociação de débitos via WhatsApp, telefone ou e-mail, as formalizações
dos acordos , como envio de boletos, contratos ou links de pagamentos via cartão de crédito são enviados sempre através de e-mail
com domínio @cemig.com.br
”Para conferência dos valores faturados e cobrados, os clientes
podem consultar a fatura original recebida ou acessar nossos canais digitais para coleta das informações ou segunda via da fatura”.
Cuidados a serem tomados
Ao receber uma cobrança via telefone, a Cemig recomenda que
os clientes liguem imediatamente para o “Fale com a Cemig”, por
meio do número 116, para verificação da autenticidade do contato.
Além disso, a consulta de valores pendentes pode ser realizada por
meio do WhatsApp (31) 3506-1160, Telegram (@cemigbot), por
SMS pelo número 29810 e, também, pelo App Cemig Atende e
Agência Virtual (https://atende.cemig.com.br/Login).
Em casos de tentativa de golpe, a Cemig orienta que seja registrado boletim de ocorrência para a segurança do cliente e para que
a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético, possa conduzir a devida investigação.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
Presidente ZILDA SILVA solicita informações sobre Unidade de Saúde do
Ribeirão Santana
A Presidente da Câmara,
vereadora Zilda Silva, solicitou, através de um requerimento apresentado durante
sessão ordinária, informações sobre o funcionamento da Unidade de Atenção Primária de Saúde (UAPS) do Ribeirão
Santana. De acordo com a vereadora, são vários os
questionamentos sobre o funcionamento da unidade de saúde.
“Já é de meu conhecimento que a farmácia da referida
unidade de saúde deixou de funcionar no ano de 2019, oportunidade em que apresentei um requerimento questionando
a situação. Na ocasião, a resposta foi que havia ocorrido o
término do contrato de trabalho do profissional que trabalhava no atendimento da farmácia e que já estava sendo providenciada a contratação de um novo profissional, no entanto, quase 2 anos se passaram e até hoje isso não aconteceu”, explicou.
De acordo com a vereadora, a unidade atende em média
duzentas famílias e, apesar de possuir boa estrutura, carece
de atendimento. “O serviço de vacinação da unidade de saúde
também foi suspenso. Em momento tão crítico como o que
estamos vivemos, os usuários têm que se deslocar até bairros distantes para buscar seus medicamentos, tomar vacinas
e até mesmo fazer uma simples aferição de pressão ou curativo, pois, na unidade não são oferecidos mais esses serviços”, reforçou a vereadora. Para Zilda, a reativação destes
serviços é de extrema importância para os moradores.
Vereador
CABO
VALÉRIO propõe implantação de Telemedicina na Rede
Municipal
Na sessão ordinária da Câmara, o vereador Cabo Valério
apresentou uma indicação voltada à saúde, solicitando a implantação de Telemedicina nas Unidades Básicas de Saúde –
UBS, como forma de aliviar o atendimento. “Com a
Telemedicina a população poderá realizar consultas à distância, nos casos em que seja possível tal modalidade. Ela pode,
ainda, monitorar as condições de saúde do indivíduo de forma
remota e intervir quando detectar que algo está errado, antes
de ser muito tarde”, explicou o vereador em sua justificativa.
Ainda de acordo com o parlamentar, a Telemedicina viabilizará
muitos atendimentos, inclusive, melhorando o custo das consultas para o município de Varginha.
“A Telemedicina tem o grande potencial de melhorar o atendimento em saúde, pois, facilita os processos ao colocar maior
número de pessoas em contato com a saúde de forma online e
bem estruturada, conectadas a profissionais capacitados para
esse tipo de assistência”, finalizou.

Vereador
DUDU
OTTONI questiona demora em processo de escrituração de imóveis quitados com
a COHAB
Quantos imóveis financiados pela COHAB estão pendentes de escrituração em Varginha? Por que a Prefeitura não
participa do Programa COHAB Mais Perto? E qual a possibilidade de ser instalado em Varginha um escritório regional da
COHAB? Esses são os questionamentos apresentados pelo
vereador Dudu Ottoni em um requerimento apresentado durante sessão Ordinária da Câmara.
De acordo com Dudu Ottoni, muitos munícipes que firmaram contrato de financiamento com a Companhia de Habitação de Minas Gerais – COHAB, reclamam das dificuldades
em conseguir a escritura dos imóveis após a quitação do contrato.
“Depois de quitar é preciso encaminhar os documentos solicitados para a sede da COHAB que fica em Belo Horizonte.
Nesse momento começam os problemas! Os munícipes relatam que não conseguem informações sobre o andamento dos
processos de escrituração, perda dos documentos enviados e
dificuldade de comunicação com a empresa tanto por telefone
quanto por meio eletrônico”, justificou.
Para o parlamentar, o serviço de habitação da SEHAD poderia ser instrumentalizado para realizar essa intermediação,
visando essencialmente resolver as pendências que afligem
tantos mutuários da COHAB no Município.
“É muito importante que a Administração Municipal e a
Empresa firmem parceria com a finalidade de atender com mais
eficiência e agilidade os mutuários ou instale em Varginha um
escritório regional nos moldes do que já está em funcionamento na cidade de Uberlândia”.
Ainda em sua justificativa o vereador ilustrou, dizendo que
na década de 70, a COHAB Minas em convênio com o Município, via Prefeitura Municipal, implantou três conjuntos
habitacionais: Sion, Santana (conjunto Catanduvas) e Centenário, esse com 1.220 casas. E muitos mutuários dessa época
ainda não conseguiram receber suas escrituras, não obstante já
terem quitado seus débitos.

Vereador BEBETO do
POSTO solicita manutenção em asfalto de Rua no
bairro Sion
O vereador Bebeto do
Posto solicitou durante sessão ordinária da Câmara de
Varginha que a Administração Municipal realize reparo
no asfalto em trecho na Rua José Guedes, no bairro Jardim Sion.
De acordo com Bebeto, alguns munícipes que residem
e transitam no trecho próximo à residência de número 110,
da Rua José Guedes, tem reclamado do problema.
“Eles disseram que as fortes enxurradas provenientes
das chuvas causaram erosão do asfalto, resultando em
buracos e irregularidades na pavimentação que já ocasionaram acidentes aos pedestres e colocam em risco integridade física de todos os usuários da via”, explicou. Ainda, segundo justificativa, a água começou a infiltrar por
debaixo do passeio trazendo prejuízos à residência de número 110.

Prefeitura de
Varginha instala
luminárias de LED
no Aeroporto

CRAS Carvalhos recebe
doação de kits de higiene

Aeroporto Regional de Varginha
uma das principais portas de entrada da Cidade
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O Cras V Carvalhos - Novo
Tempo recebeu a visita da
professora Letícia Vasques e
da coordenadora do Departamento de Diversidades do
Grupo Unis, Érika Tobias,
que trouxeram doações de
kits de higiene íntima compostos por um pacote de absorventes, 1 pacote de lenços
umedecidos e 1 sabonete.
Segundo a Unicef, a pobreza menstrual é caracterizada
pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até de
conhecimento dos cuidados
envolvendo a própria menstruação. Isso afeta brasileiras
que vivem em condições de
pobreza e situação de
vulnerabilidade em áreas urbanas e rurais.
Como incentivo contra a
pobreza menstrual, o Grupo
Unis coletou e continua recebendo doações de produtos para higiene pessoal das
mulheres.
Para quem quiser colaborar
nesta causa, poderá deixar
sua doação no Cesullab, localizado na Rua José Gonçalves Pereira, 129, Vila Pinto,
em Varginha/MG.
O Cras V Carvalhos - Novo
Tempo vai distribuir os kits
recebidos nas ações desenvolvidas, envolvendo mulheres e adolescentes.
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Para a segurança dos usuários, do patrimônio público Municipal e da imagem
da cidade de Varginha para
o desenvolvimento econômico e social, o prefeito
Vérdi Lúcio Melo solicitou
melhorias na área de desembarque e no entorno de todo
o terminal de passageiros do
Aeroporto Regional de
Varginha, que se encontrava com baixos padrões de
luminosidade.
Sendo assim, foram substituídas 26 luminárias com
lâmpadas de 170W de vapor de sódio por luminárias
LED de 80W, gerando uma
economia de 47% na energia medida em KWH da
instalação.
Um aspecto interessante
foi a melhoria das Webcams
instadas no prédio da Inter
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Aviation, de acesso público,
com vista noturna do desembarque.
“A substituição de lâmpadas de vapor de sódio por
luminária de LED em toda
a cidade de Varginha foi um
dos compromissos assumidos desde o início da nossa
gestão. E agora estamos
perto de concluir a troca de
18 mil luminárias cujo resultado já pode ser visto em
bairros e centro da Cidade,
praças, quadras.
E essa semana substituímos a lâmpadas em frente
ao Hospital Bom Pastor e
do Aeroporto Municipal por
luminárias de LED, que,
além de dar mais luminosidade, contribuem para a
segurança das pessoas”, disse o prefeito Vérdi Lúcio
Melo.
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PALAVRA DO VEREADOR: A VOZ E A VEZ DO POVO!
Vereador CARLINHO DA
PADARIA pede cercamento de
Estrada na região Rural das
Posses
O vereador Carlinho da Padaria apresentou na reunião da Câmara Municipal uma indicação solicitando a construção de um
mata-burro ou cerca na região rural das Posses.
Segundo ele, a proprietária da fazenda já fez vários pedidos
para que sejam tomadas providências por parte da Prefeitura,
porém, ainda não foram atendidos.
“A Prefeitura realizou a desapropriação de uma área na fazenda das Posses, abrindo uma estrada que não foi cercada,
por conta disso, os bovinos e cavalos estão passando pela estrada, o que pode causar um acidente a qualquer momento”,
explicou.
De acordo Carlinho são mais de 200 cabeças de gado de
uma fazenda próxima, e os munícipes que transitam pelo local
dizem que, por falta de uma cerca ou mata-burro, o gado acaba
entrando na estrada de terra, o que gera muitos riscos a todos
que por ali passam.
Vereador PROFESSOR
RODRIGO NAVES reforça
pedido de conclusão das
obras de duplicação da BR
491
O vereador, Professor
Rodrigo Naves, apresentou uma indicação durante sessão ordinária da Câmara de Varginha solicitando intervenção junto
ao governo de Minas Gerais para que sejam retomadas as obras
e que seja concluída a duplicação da rodovia MGC-491 que
liga Varginha à rodovia Fernão Dias.
Segundo o vereador, a indicação reforça um ofício encaminhado ao deputado estadual Professor Cleiton Oliveira no qual
foi feito esse mesmo pedido de intervenção para que a obra no
perímetro de Varginha também seja realizada.
“A ampliação da rodovia foi executada no trecho compreendido entre o acesso na Fernão Dias pela BR 491, seguindo
rumo ao município de Varginha, chegando até a ponte do Rio
Palmela, que está no ponto de divisão dos municípios de
Varginha e de Três Corações. Infelizmente Varginha não foi
incluída nessa obra”, explicou o vereador.
Ainda de acordo com o parlamentar, muitos condutores de
veículos se queixam da dificuldade de visualizar a pista durante o período noturno, notadamente no trecho em que as faixas
se intercedem, causando grande confusão visual. Situação que
se agrava ainda mais durante os períodos chuvosos e de neblina em que a visibilidade fica ainda mais prejudicada.
“A conclusão da duplicação da Rodovia resguardará a vida
dos profissionais do transporte de cargas, dos motoristas e da
população em geral que utiliza a referida rodovia. O impacto
dessa obra gerará reflexos em toda a região, favorecendo o
escoamento de produtos industriais e agrícolas, entre eles o
café”, justificou professor Rodrigo Naves.
Vereador MARQUINHO
DA COOPERATIVA solicita que Prefeitura adquira
Incinerador de Lixo
O vereador Marquinho da
Cooperativa apresentou em
reunião da Câmara Municipal
uma indicação pedindo ao Prefeito, ao Secretário do Meio
Ambiente e ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos que
seja adquirido pelo Município um incinerador de lixo hospitalar.
Segundo o vereador, o incinerador vai ajudar na economia
do dinheiro público já que vai deixar de ser necessário mandar
esses resíduos para outros municípios que possuem um local
adequado para o descarte.
“Sem um incinerador de lixo hospitalar no Município, os
hospitais públicos e privados necessitam celebrar contratos com
empresas especializadas da região para que o lixo hospitalar,
gerado e armazenado em embalagens padrões, possa ser periodicamente recolhido e incinerado, onerando demasiadamente
as referidas instituições”, explicou.
Na justificativa do pedido, o vereador destacou ainda que
segundo o Ministério da Saúde, o plano de gerenciamento de
resíduos de serviços e saúde tem o objetivo de minimizar a
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
Vereador REGINALDO
TRISTÃO questiona Executivo sobre construção de rotatória no Parque Boa Vista
O vereador Reginaldo
Tristão encaminhou, através
de um requerimento ao Executivo e ao DER-MG., alguns
questionamentos sobre a construção de uma rotatória ou
pontilhão entre a Avenida do Contorno/Rodovia MG-167 e a
Rua Michel Mansur, no bairro Parque Boa Vista.
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O vereador questiona se o Município já buscou uma parceria com o Estado para a construção da rotatória e questiona se
o Estado respondeu se ajudaria ou não a cidade de Varginha na
construção da obra.
“Em fevereiro deste ano eu apresentei uma indicação solicitando a construção da referida obra, oportunidade em que foram ressaltados os benefícios à segurança e à fluidez do trânsito que a obra proporciona, reduzindo, consequentemente, o
número de acidentes no local”, explicou.
Reginaldo explicou que, como o Executivo Municipal ainda não se posicionou sobre o tema, foi imprescindível a
propositura do requerimento para angariar maiores informações e repassá-las aos munícipes que solicitaram a construção
da referida rotatória e aguardam ansiosos a concretização da
obra.
Vereador CRISTOVÃO
sugere a implantação de
Área Azul Digital em
Varginha
O vereador Cristovão apresentou em reunião na Câmara
Municipal uma indicação sugerindo ao Prefeito e ao Chefe do Departamento Municipal de
Transporte e Trânsito que seja implantado na cidade de Varginha
o sistema de Área Azul Digital.
A implantação desse sistema, segundo o vereador, ajudaria
na democratização das vagas de estacionamento no centro da
cidade de Varginha. “A área azul digital é a modernização do
estacionamento rotativo público. Ela surge como uma solução
inteligente para o momento de estacionar o veículo na via, quando o condutor consegue acessar o serviço diretamente do seu
celular, através de um aplicativo, trazendo mais praticidade,
agilidade e segurança a todos que procuram por vagas de estacionamento na região central da Cidade”, explicou Cristovão.
O Parlamentar citou ainda que o sistema digital pode democratizar o uso do espaço público, promover o aumento da oferta de vagas para estacionamento, gerar rotatividade nas vagas,
melhorar a acessibilidade das pessoas à área central, dinamizando o comércio, reduzindo o número de pequenos acidentes
nas vias públicas, beneficiando usuários, comerciantes e, assim, aprimorando a prestação de um serviço público.
Vereador DANDAN questiona qualidade do serviço
de Telefonia oferecido na região do bairro Sagrado Coração
Em requerimento apresentado durante sessão ordinária
da Câmara de Varginha, o vereador Dandan questionou as
empresas de telefonia móvel Oi, Claro, Tim e Vivo e a Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações) a respeito da extensão da cobertura do sinal de celular nos bairros Sagrado Coração I e II, Alto da Figueira I, II e III e Jardim das Oliveiras.
O objetivo é saber se existe algum projeto direcionado a
melhoria e ampliação desse sinal, se as operadoras têm conhecimento das reclamações feitas pelos munícipes e se a Anatel
sabe se há algo que o município de Varginha possa fazer para
lidar com essa situação.
“Eu fui procurado por munícipes e moradores desses bairros que relataram o descontentamento com a qualidade do serviço de telefonia celular prestado nesses bairros. Segundo eles,
o problema de ausência ou baixa frequência do sinal das operadoras acontece desde que os bairros foram inaugurados, o
que impossibilita o acesso ao serviço no interior de suas residências e até mesmo nas vias públicas”, explicou o vereador.
De acordo com o parlamentar essa situação tem causado
inúmeros transtornos aos usuários dos serviços de telefonia,
pois, não conseguem utilizar o serviço contratado junto às operadoras, nem mesmo em situações de emergência. Cabendo
salientar que o problema no local persiste há vários anos, mesmo após inúmeras reclamações dos usuários.
Vereador JOÃOZINHO
ENFERMEIRO pede instalação de Pontos para recolhimento de Remédios vencidos
Foi encaminhada para a
Administração Municipal uma
indicação do vereador Joãozinho Enfermeiro solicitando a possibilidade de implantar em
Varginha pontos de recolhimento de medicamentos vencidos.
A medida, segundo o vereador, visa alertar toda a população
sobre o descarte correto desse tipo de produto. “Com a criação
dos pontos de recebimento a população terá um local para realizar o descarte, promovendo assim a conscientização sobre os
danos causados pelo rejeito de forma irregular”, explicou.
Joãozinho destacou que a prática pode causar danos à saúde
e ao meio ambiente. “O excesso de medicamentos vencidos
em casa pode levar à ingestão equivocada do produto, contribuir para o aumento dos casos de intoxicação infantil e, ainda,
contribuir para a contaminação do meio ambiente.”, disse.
O parlamentar reforçou ainda que por conta da falta de informação ou desconhecimento, boa parte da população acaba
guardando ou descartando de forma errada, a maioria das pessoas não sabem o que fazer com remédios vencidos.
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Vereador DR. GUEDES
questiona Prefeitura sobre
Unidade de Tratamento PósCovid.
Durante sessão ordinária da
Câmara, o vereador Dr.
Fernando Guedes apresentou
um requerimento questionando a Administração Municipal sobre a implantação de uma unidade de Reabilitação para pacientes que tiveram alta pós Covid-19.
O vereador questiona se já existe uma unidade com este objetivo, quantos pacientes estão em tratamento e quantos pacientes já foram tratados. Segundo ele, o objetivo é cuidar das
sequelas deixadas pela doença que podem evoluir silenciosamente comprometendo a saúde do paciente.
“A unidade de recuperação seria de grande importância para
um acompanhamento multidisciplinar composto por médicos
como, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, pois, a recuperação do paciente de Covid-19 não termina no momento da
alta, e muitos dos pacientes que retornaram para casa não têm
esse tipo de tratamento; com isso, a recuperação total está se
tornando mais complexa”, explicou.
Vereador DR. LUCAS
pede a criação de cargo de
Biomédico na Administração Municipal
O vereador Dr. Lucas apresentou na reunião da Câmara
de Varginha uma indicação
pedindo a criação do cargo de Biomédico no quadro de pessoal da Administração Municipal.
Segundo o vereador, existe uma deficiência nos trabalhos
realizados na área da saúde pela falta desse profissional. “Eu
fui procurado por diversos profissionais da área de saúde que
alegam que o serviço que deveria ser realizado por biomédicos
está sendo feito por outros profissionais que não são habilitados na área”, explicou.
Dr. Lucas ressalta ainda que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe do cargo de Biomédico em seu quadro de pessoal, embora o Conselho Federal de Medicina recomende que
cada município disponha de pelo menos um profissional
Biomédico.
“A partir da existência do cargo de Biomédico integrando a
estrutura do quadro de saúde do Município de Varginha, os
profissionais poderão atuar junto ao laboratório de análises
clínicas da Administração Municipal, nas Unidades Básicas
de Saúde – UBS e nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA,
atuando inclusive no auxílio do controle da Pandemia”, frisou.
O parlamentar finalizou destacando que a biomedicina é
extremamente importante para a saúde pública. Sendo o
Biomédico responsável por estudar as causas das doenças, entre outros estudos de imensa importância. Ou seja, é a área da
saúde que se dedica a pesquisas científicas.
Vereador APOLIANO
pede iluminação pública próximo a Escola no bairro Mont
Serrat
Durante reunião ordinária
ocorrida na quarta-feira (16/
06), o vereador Apoliano do
Projeto Dom encaminhou uma indicação ao executivo pedindo que sejam tomadas providências para a colocação de postes
de iluminação pública no canteiro central da avenida João
Martinho da Ponte, no bairro Jardim Mont Serrat, próximo a
Escola Estadual Professor Antônio Corrêa Carvalho.
Em sua justificativa, o vereador menciona que os moradores se sentem inseguros por conta da escuridão que se encontra
no local à noite.
“É importante ressaltar que essa avenida é bastante movimentada, tem trânsito intenso e é utilizada por munícipes para
a realização de caminhadas e acesso direto aos bairros próximos como San Marino e Alto dos Pinheiros”, destacou.
Vereador
THULYO
PAIVA sugere campanha
para arrecadação de alimentos não perecíveis
O vereador Thulyo Paiva
apresentou em reunião na Câmara Municipal uma indicação pedindo à Administração Municipal que seja realizada uma
campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis durante
a vacinação contra a Covid-19 em favor das famílias em
vulnerabilidade na cidade de Varginha.
De acordo com o vereador, a pandemia causada pelo novo
coronavírus escancarou as desigualdades econômicas e sociais e agravou a situação da fome no Brasil.
“Sensibilizado com a situação de várias famílias em nosso
Município e inspirado pelos projetos popularmente conhecidos por “Vacinação Solidária” que se espalham país afora, achei
por bem apresentar esta indicação solicitando ao Executivo
que desenvolva uma ação neste sentido”, explicou o vereador.
Segundo Thulyo, a campanha consiste na doação espontânea de um quilo de alimento não perecível no momento da
vacinação contra a Covid-19. “Posteriormente, as doações serão repassadas ao banco de alimentos do Município que possui estrutura para arrecadar e distribuir os alimentos às famílias que necessitam garantindo, assim, a segurança alimentar e
minorando os efeitos adversos causados pela pandemia”.
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“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 desorganização, do atraso em começar as obras, do sigilo quanto aos gastos e da não obrigatoriedade de se fazer concorrência pública para
qualquer despesa referente a Copa do Mundo, aqui ela fico conhecida 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 novamente e disse: “Vamos lá, amigão, levanta, senão vai morrer. Vamos lá, eu o ajudo a levantar-se. Upa... Um, dois, três”... (...)
*****
(...) No terceiro dia, deram o medicamento, e o veterinário disse: “Infelizmente, teremos que sacrificá-lo amanhã, pois, a virose pode contaminar os outros animais”. Quando partiram, o porco se aproximou
do cavalo e disse: “Ô cara, é agora ou nunca! Levanta logo, upa! Coragem! 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 campo, 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, alguém lhe disser que seu trabalho não é o de um profissional, lembrese: 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, porque 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 índios 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 barulho. Os animais selvagens podem estar ao seu redor. Talvez alguns
humanos possam feri-lo; insetos e cobras podem picá-lo, além de sentir 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 percebemos, Deus está olhando por nós, “sentado ao nosso lado”. Quando 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 guarda-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?

?

?

* Respostas invertidas

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; 7Horas de consertá-lo; 8- Sempre caem em algum assalto; 9- O do
automóvel, mesmo quando desligado continua andando com o carro; 10- Porque não há vaga.

Sei lá, entende?

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?

SORRIA...

MESMO SEM EST
AR SENDO FILMADO
ESTAR

* 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 pecado! Reze 3 Ave-Marias e um PaiNosso...
- 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 subiu bruscamente, e Jacob, com os
olhos arregalados, mudo como uma
rocha. Quando a nave pousou, o piloto perguntou a Jacob:
- Em nenhum momento você deu
um pio sequer... não sentiu medo e
vontade de gritar?
- Eu sentiu muito medo e quase gritou, principalmente quando a
Jacozinho caiu.
* No leito da morte - No leito da
morte Baba chamou seu filho:
- Filho, Baba vai morrer, mas, precisa conversar com você. Este relógio de ouro foi do pai do pai de Baba
e agora Baba pergunta a você: Quer
comprar?
* Isacquinho - Isacquinho, vai pegar 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, especialmente música ocidental, que é
música dos infiéis.
O motorista do táxi, educadamente,
desliga o rádio, sai do carro, dirigese à porta do lado do cliente e abrea. 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
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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 sambacanção 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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Áries 21/3 a 20/4 - Evitar pessoas ou conversas torna a vida mais complicada. Mais objetividade. Faça o que
precisa ser feito.
Touro 21/4 a 20/5 - Não se desvie do caminho. Traçou uma rota, é a ideal
e promissora, pra que fugir. Reabasteça e vá.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Dedique algumas horas 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 pique, energia e disponibilidade. Ninguém muda ninguém. As vezes é
bom distanciar.
Virgem 23/8 a 22/9 - Deus fez o mundo
em sete dias (ou seis?) e descansou. Ainda tem muito chão pela
frente. Refaça energias.
Libra 23/9 a 22/10 - Programe a vida, os
novos tempos. A mudança é radical e requer planejamento e com a
equipe afinada.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Sua atitude merece elogio de gregos e troianos.
Todos o apoiam e louvam sua coragem. 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 situações novas sem perder o ritmo.
Adapte-se às coisas que a vida está
lhe oferecendo.
Aquário 21/01 a 19/2 - Prepare-se para separar o joio do trigo, o bom do
ruim. Selecione amigos, antes que
sofra demais.
Peixes 20/02 a 20/03 - Observe seu horizonte. Aproveite oportunidades
para melhor saborear vitórias. Os
louros são todos seus.

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 sabem, temos na paróquia uma área especial para
crianças.
* O torneio de basquete das paróquias vai continuar com o jogo da próxima quarta-feira. Venham nos aplaudir, vamos tentar derrotar o Cristo Rei!
* Quinta-feira que vem, às cinco da tarde, haverá 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 próxima venda para beneficência. É uma boa ocasião para se livrar das coisas inúteis que há na
sua casa. Tragam seus maridos!
* Assunto da catequese de hoje: Jesus caminha 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 agradecimento de toda a paróquia.
* O mês de novembro finalizará com uma missa 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 envelope, junto com os defuntos que desejem que
sejam lembrados.
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Varginha conquista 1º lugar na
pontuação do ICMS Patrimônio
Cultural no Sul de Minas
Com 21,04 pontos, Varginha obteve a maior pontuação do ICMS Patrimônio Cultural no Sul de Minas. A divulgação foi feita
na segunda-feira (21/06)
pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(Iepha).
Essa pontuação significa
que Varginha vai receber
mais recursos do Governo
de Minas em 2022, que deverão ser reinvestidos no
patrimônio cultural da Cidade.
Para se ter uma idéia,
todo o dinheiro que está
sendo aplicado na atual reforma do Theatro Capitólio
advém das ações realizadas
pela Prefeitura de Varginha,
por meio da Fundação Cultural em anos anteriores.
A conquista do 1º lugar
na região se refere às atividades desenvolvidas em
2020. Mesmo com a pandemia da Covid-19, os servidores da Coordenadoria
Técnica do Patrimônio Cultural se reinventaram e desenvolveram várias ações
em prol do setor da Cidade.
“Parabenizo a todos os
servidores da Fundação
Cultural por esta conquista
que beneficia a cultura e a
história do nosso Município. Com estes recursos,
poderemos investir cada
vez mais na preservação
como está sendo feito agora com o Theatro Capitólio.
Esperamos que muito em
breve o nosso teatro seja
novamente palco das manifestações artísticas e culturais para nossa população”,
destaca o prefeito Vérdi
Lúcio Melo.

Reforma do Theatro
Municipal Capitólio foi
viabilizada pelos
recursos do ICMS
Patrimônio Cultural
Dentre iniciativas desenvolvidas em 2020, pode-se
citar as obras de conservação e manutenção do Theatro Capitólio, da antiga Estação Ferroviária, do Museu Municipal e Biblioteca
Pública, além da restauração da Estátua da Deusa
Vênus, atualmente instalada no Museu Municipal.
Na difusão e promoção
do patrimônio cultural foram publicados os livros
“Atas da Câmara Municipal
1915-16”, “Patrimônio Histórico – Varginha: nossa
história, nosso presente”,
além da impressão do calendário com fotos antigas
da Cidade, cartões-postais
com as principais fazendas
do Município e selos em
comemoração pelos 20
anos do Museu Municipal.
Foi feito ainda o tombamento do retábulo da Capela da Fazenda da Figueira
datado do Século XIX e o
relatório de registro das
Companhias de Reis.
A educação patrimonial
foi promovida por meio de

palestras virtuais em escolas
de Varginha, a realização do
I Seminário de Patrimônio
Imaterial, do II Seminário de
Patrimônio Cultural de
Varginha, webinário.
“Educação, Museu e História Indígena”, webinário
“Arquivos e Bibliotecas:
espaços de memória, educação e cultura”, II Oficina
de Educação Patrimonial,
oficina de capacitação dos
trabalhadores da obra de
restauração da Usina da Ilha
Grande e também capacitação para atuação dos conselheiros municipais de
Patrimônio Cultural.
O diretor-superintendente da Fundação Cultural,
Marquinho Benfica, enfatiza que “vamos continuar investindo cada vez mais nessa preservação, conservação, difusão e educação referente ao nosso patrimônio
com diversas ações promovidas pela Coordenadoria
Técnica do Patrimônio Cultural”.
A pontuação do ICMS
Patrimônio Cultural vem
subindo a cada ano. Em
2020, Varginha conquistou
16,74 pontos e ficou em segundo lugar na região, retomando as primeiras colocações no ranking.

VEC - VARGINHA ESPORTE
CLUBE conta com novo Treinador
O VEC - VARGINHA ESPORTE CLUBE conta com
novo treinador para a temporada 2021. O clube efetivou, na semana passada, a
contratação do português
Tiago Miguel Cardoso, que
já está no comando do elenco.
Natural de Lisboa, Miguel
tem o perfil desejado pelo
VEC, com idéias modernas
e atualizadas sobre futebol.
O novo comandante tem experiência como treinador e
auxiliar-técnico em equipes
de base de Portugal. No Brasil, Miguel tem passagens
pelo sub-17 do Maringá Futebol Clube e do Instituto
Alex Santos.
“Estou muito animado e
um pouco ansioso, pois sei
que é um projeto ambicioso
e isso me deixa superempolgado. O torcedor pode
esperar uma equipe que vai
lutar por cada lance como se
fosse o último e que juntos
seremos mais difíceis de bater”, comenta Miguel.
Com uma integração cada
vez maior entre Varginha
(região) e o clube, Miguel
assume o VEC com bagagem e filosofia européia. “É
tudo uma questão de adap-

tação. Eu tenho que me
adaptar aos jogadores e às
competições, e os jogadores
terão de se adaptar às nossas idéias. Será como um
casamento ou uma família.
Penso que somente juntos
conseguiremos alcançar o
sucesso nesta nova etapa",
diz o novo treinador.
Adaptado ao nosso futebol e admirador da qualidade dos atletas brasileiros, o
novo comandante traça os
seus primeiros planos para a
sequência da temporada e a
disputa da Segunda Divisão
do Campeonato Mineiro. “O
objetivo é ganhar jogo a
jogo, pois não vale a pena
pensar em um objetivo maior se não ganharmos jogos.
Com certeza, a próxima partida será sempre a mais importante” ressaltou Miguel.

Ainda sem poder utilizar
o CT do Bola Preta, de Elói
Mendes, por conta das restrições impostas pelo Município de Elói Mendes diante
da Covid-19, o VEC segue
os seus treinamentos na Secretaria Municipal de Esportes (Semel).
Ficha técnica
* Nome: Tiago Miguel Cardoso
* Data de Nascimento: 22/
11/1979
* Local de Nascimento: Lisboa/Portugal
Clubes:
* Sub-15 Clube Desportivo
de Belas (Campeão Distrital
da Associação de Futebol de
Lisboa) 2012/2013
* Sub-17 Clube Desportivo
de Belas (Campeão de Série
e vice-campeão da Associação de Futebol de Lisboa)
2013/2014
* Sub-17 Real Sport Clube
(2° lugar da Série no Campeonato de Portugal da 1ª
divisão)
* Sub-17 Maringá Futebol
Clube (6º lugar no Campeonato Paranaense) 2019
* Sub-17 Instituto Alex Santos (campeão da Copa Cidade Canção e campeão da
Copa Sicredi) 2019

Confirmado o direito à meia-entrada
nas vendas pela Internet
Deficiência não precisa
ser comprovada na compra
de ingresso.
Confirmação do direito à
meia-entrada nas vendas
pela internet só será realizada no momento de acesso ao evento.
Já está em vigor em Minas Gerais a Lei 23.821, de
2021, que veda qualquer
tipo de limitação na comercialização, pela internet, de
ingressos destinados a pessoas com deficiência. Sancionada pelo governador
Romeu Zema (Novo), a
norma foi publicada no Diário Oficial Minas Gerais
nesta quinta-feira (24/6/21).
A comprovação da deficiência somente poderá ser
exigida no momento do
acesso ao local onde será

realizada a atividade para a
qual foi vendido o ingresso, e não no ato da compra
pela internet.
A norma é originária do
Projeto de Lei (PL) 82/19,
de autoria da deputada Ana
Paula Siqueira (Rede),
aprovado pelo Plenário da
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) em
5 de novembro de 2019.
Conquista – Quando
apresentou o projeto na
ALMG a parlamentar ressaltou que a temática já havia sido objeto de proposições em outras legislaturas
que não chegaram a ser votadas em Plenário.
Em sua justificativa para
reapresentar a proposta, a
deputada registrou que uma

lei nesse sentido seria um
passo importante para a inclusão das pessoas com deficiência no Estado.
Até a sanção da nova Lei
nesta quinta (24), pessoas
com deficiência poderiam
enfrentar dificuldades para
a compra de ingresso pela
internet, pagando meia-entrada, como é de direito delas, uma vez que tinham
que comprovar sua condição no ato da compra.

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