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A mulher e a relação com a autoimagem
Brasil lidera ranking de intervenções estéticas

e nem Covid parou o mercado da beleza
> dermatologista varginhense, Mariella Elisei

PÁG. 6

Esta notícia não posso deixar de registrar aqui no
‘Bom Dia, Leitor’, pois, há 41 anos, em 20 de maio
de 1980, abri meu Escritório como Agente da BMG
Financeira, em Varginha, onde está hoje a Lotérica
Pé Quente.

Vi e vivi todas as modificações ocorridas ali na
Avenida Rio Branco.

Agora uma ótima notícia divulgada pela Carla
Beraldo - Assessora de Comunicação da Prefeitura
de Varginha: a Avenida Rio Branco muda de cor.
Veja, prezado Leitor, as fotos ao lado.

A Carla noticia que a tradicional e mais charmosa
Avenida de Varginha já está toda iluminada com a
nova tecnologia de LED em suas duas pistas e pode
ser apreciada pelos varginhenses e visitantes, com
nível de iluminação projetado e adequado para todo
o conforto visual e, importante, para que se evitem
assaltos, atropelamentos ou outros acidentes, dian-
te do grande movimento naquela Avenida à noite.

“Outro ponto a destacar e a observar na nova ilu-
minação - comenta o prefeito Vérdi Lúcio Melo -
são os altos índices de reprodução de cor, mais efi-
ciente mesmo à noite”.

Sim... sim... é mais um marco na Administração
Vérdi Lúcio Melo / Leonardo Ciacci.

E quem certamente está também “sorrindo à toa”
é o Honorinho - Secretário de Governo. Parabéns!

Nova iluminação em LED
Avenida Rio Branco - Varginha
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Pessoas que se recusarem a se vacinar contra a
COVID-19 em razão da marca do imunizante a ser
aplicado, deverá assinar um termo de recusa e de res-
ponsabilidade.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras es-
pecíficas a serem seguidas por todos aqueles envolvidos na
Campanha de Vacinação contra a COVID-19, bem como aque-
les que foram ou serão imunizados;

CONSIDERANDO as notícias veiculadas pela imprensa de
que há, por parte de indivíduos em localidades diversas do país,
casos concretos de escolha de marca de imunizantes ou mes-
mo de revacinação de pessoas já imunizadas;

CONSIDERANDO, por fim, que os casos de comorbidades
devem ser efetivamente comprovados por laudo médico com-
pleto, evitando-se hipóteses lamentáveis de “fura-filas”, fatos
que, se ocorrerem, importarão em providências administrati-
vas, civis e criminais;

O prefeito Vérdi Melo baixou decreto que estabelece regras
específicas para a vacinação da COVID-19. Conheça as regras
abaixo:

Art. 1° as pessoa que se recusarem a se vacinar contra a
COVID-19 em razão da marca do imunizante a ser aplicado,
assinará termo de recusa e de responsabilidade, e será incluí-
do, de forma automática, ao final da fila, recebendo a imuniza-
ção, tão somente, após o último a ser vacinados no grupo de
pessoas com 18 (dezoito) anos de idade.

Art. 2º A eventual não aplicação específica de determinados
imunizantes em indivíduos segue, rigorosamente, as Notas
Técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e/ou do Ministério da Saúde, lançadas em razão do
Plano Nacional de Vacinação – PNI, não sendo aceitos laudos
ou atestados médicos nesta temática.

Art. 3º Aquelas pessoas que não comparecerem para a imu-
nização nas datas estabelecidas nos cronogramas divulgados
pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, deverão apre-
sentar justificativa por escrito, que será retida para auditoria, e
poderá, se não corresponder à verdade, ser encaminhada para
providências criminais junto ao Ministério Público e aos ór-
gãos policiais.

Art. 4º Os portadores de comorbidades deverão apresentar
laudo completo assinado por profissional médico identifica-
do, documento que ficará retido para auditoria técnica e, em
havendo qualquer divergência, será encaminhado para os ór-
gãos de fiscalização da atividade médica, dentre os quais o
Conselho Regional de Medicina – CRM, e demais órgãos de fis-
calização e controle para as apurações e providências devidas.

Art. 5º É terminantemente proibida a aplicação de
imunizantes diversos daqueles que tenham sido tomados em 1ª
(primeira) dose, bem como a aplicação de novos imunizantes
àqueles que já tiverem sido imunizados nas doses recomenda-
das, sendo que quaisquer casos, se houver, serão encaminha-
dos ao Ministério Público e aos órgãos policiais para as provi-
dências criminais que se fizerem necessárias.

Art. 5º Os agentes públicos responsáveis pela vacinação
cumprirão, rigorosamente, o estabelecido no presente Decre-
to, sob pena de responsabilidade funcional, além de outras
medidas jurídicas que se fizerem necessárias.

Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação
nesta sexta-feira, 2 de julho de 2021.

Prefeitura de Varginha
publica Decreto que

estabelece regras
ESPECÍFICAS para a

VACINAÇÃO da COVID-19

Na tarde da segunda-fei-
ra (5), a presidente da Câ-
mara de Vereadores, Zilda
Silva, recebeu em seu gabi-
nete a visita do Comandan-
te do Corpo de Bombeiros
de Varginha, Tenente-Coro-
nel Tóffoli, juntamente com
outros oficiais do batalhão.

Conforme relatou o Co-
mandante, a visita teve co-
mo objetivo a interação com
o Legislativo, dado as par-
cerias que as duas Institui-
ções vêm mantendo ao lon-
go do tempo, assim como
colocar o 9º BBM à dispo-
sição da casa Legislativa
para futuros trabalhos e par-
cerias em prol de toda a po-
pulação.

Na ocasião falou-se ain-
da de algumas melhorias
que estão em procedimento
quanto a adequação e me-

lhorias na estrutura do
Quartel.

A Presidente colocou-se,
juntamente com o Legisla-
tivo, à disposição do 9º Ba-
talhão de Bombeiros Mili-
tar de Varginha.

“É com muita satisfação
que recebemos o Tenente-
Coronel Tóffoli e os demais
militares, que representam
uma instituição muito im-
portante e que prestam ser-
viços de grande relevância
para toda a nossa popula-
ção.”, ressaltou Zilda.

Presidência da Câmara
recebe visita do

comandante do Corpo de
Bombeiros de Varginha

Policiais Penais do Presí-
dio de Alfenas vêm realizan-
do um trabalho importante
no combate ao tráfico de
drogas, impedindo a entra-
da de entorpecentes na uni-
dade prisional.

Na terça-feira (29/6), os
policiais penais realizaram a
apreensão de uma quantida-
de de substância semelhan-
te à maconha, enviada por
correspondência a um preso
da unidade. O inusitado é
que desta vez a droga esta-
va embutida em barbeado-
res, na parte onde fica a lâ-
mina.

No dia anterior (28/6),
meio quilo de substância se-
melhante à cocaína foi en-
viado ao presídio, também
por correspondência. O ma-
terial estava misturado ao
sabão em pó. Somente nos
últimos 45 dias foram 13
apreensões de ilícitos envi-
ados via Sedex por parentes
de presos à unidade.

Praticamente uma apreen-

Policiais Penais de Alfenas
encontram drogas em
aparelhos de barbear

enviados via Sedex

são a cada três dias.
Desde o início da pande-

mia, pertences de presos po-
dem ser enviados por corres-
pondência e a expertise dos
policiais penais é primordi-
al para impedir que ações ilí-
citas obtenham êxito.

Todo material apreendido
é enviado para a Polícia Ci-
vil, que fica responsável pe-
las investigações criminais.
Além de apuração adminis-
trativa, a unidade prisional
suspende o cadastro dos pa-
rentes que tentam burlar a
segurança da unidade
prisional.

Mais informações: Assessoria
de Comunicação - Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança
Pública - (31) 3915-5542
ascom@seguranca.mg.gov.br

Fotos: Sejusp / Divulgação

Conforme o Decreto nº 10.731, de 28 de junho de 2021, da
Secretaria Geral da Presidência da República, o prazo final
para o Alistamento Militar (para a apresentação obrigatória
para o alistamento militar) foi prorrogado, devido ao
enfrentamento da pandemia de COVID-19, até 31 de agosto
de 2021.

O alistamento em Varginha pode ser feito presencialmente
na Junta de Serviço Militar, localizada na Rua Silva Bittencourt,
nº 554, centro, telefone (35) 3690-2022, mediante apresenta-
ção de documento de identidade ou certidão de nascimento,
CPF e comprovante de endereço, ou pela internet.

Nessa modalidade de alistamento o jovem poderá ter a co-
modidade de realizar o seu Alistamento no conforto de sua
residência, evitando aglomerações. Basta acessar o endereço
www.alistamento.eb.mil.br e realizar em poucos passos seu
alistamento.

Prazo para Alistamento Militar é
prorrogado para 31 de agosto de 2021

O Governo de Minas ampliou a validade do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) de 2019 até  31
de dezembro deste ano. A medida, publicada no sábado (26/6),

CRLV 2.019 de Minas Gerais
passa a ter validade até 31 de
dezembro deste ano de 2.921

está de acordo com a publicação do Decreto Estadual  n° 48.205, de 15 de junho de 2021, que trata da prorrogação da vigência
no Estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-19. Antes, a exigência do documento referente ao ano
2020 estava prevista  para 1° de julho. A prorrogação do prazo visa reduzir os reflexos do atual momento de saúde pública, que
também afetou a economia. Durante as fiscalizações de trânsito, o motorista poderá apresentar o CRLV  em papel comum ou no
formato digital disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O porte do CRLV poderá ser dispensado, caso o
Agente possa consultar o sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para verificar se veículo está
licenciado.

Os proprietários de veículos  que ainda não possuem o CRLV de 2019 devem ficar atentos, porque circular  sem o documento
de licenciamento gera multa no valor de R$ 293,47, sete pontos na habilitação e remoção do veículo para um pátio até a
regularização. No site www.detran.mg.gov.br o motorista poderá verificar se há débitos do IPVA, seguro Obrigatório, Taxa de
Renovação do Licenciamento Anual do Veículo, e eventuais multas ou procedimentos administrativos que impedem a emissão
do CRLV. Embora o prazo para a  exigência do CRLV 2020 tenha sido prorrogado, e o documento de 2021 não tenha prazo
determinado para ser exigido, os proprietários de veículos ainda  devem ficar atentos às pendências do IPVA e Taxa de
Licenciamento. Os prazos para pagamento dos tributos de 2021 terminaram em março, e o atraso no pagamento resulta em
multas e juros, além de inscrição em dívida ativa e protesto cartorial.
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O Hospital de Campanha
de Varginha completou na
quarta-feira, 30 de junho,
um ano de funcionamento,
e a estrutura “não deixa
nada a desejar para os me-
lhores CTI´s, para as melho-
res manobras, para os me-
lhores protocolos existentes
no enfrentamento à Covid-
19”, garante o superinten-
dente do Gabinete Especial
de Enfrentamento à Covid-
19, médico infectologista
Dr. Luiz Carlos Coelho.

Ele afirma que “nenhum
insumo, nenhum medica-
mento, nenhum recurso téc-
nico deixa de se proporcio-
nar aos pacientes, e isso nos
deixa de consciência tran-
quila; se algum dia precisar-
mos estar aqui, pois, todos
estamos sujeitos a isso, nós
vamos ser atendidos com a
excelência que a população
merece”.

A declaração foi dada na
cerimônia, às 10h daquela
quarta-feira, no auditório da
Unifal – instituição onde
está montado o Hospital de
Campanha do Município de
Varginha. Participaram au-
toridades e convidados. Os
depoimentos ressaltaram a
importância deste Hospital
no enfrentamento a pande-
mia.

Início - A equipe da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de anteviu a necessidade de
ampliação de atendimento e
em março de 2020 Varginha
já tinha um plano de con-
tingência para o enfrenta-
mento da Covid que sinali-
zava para cenários ruins.

Inicialmente, a Prefeitu-
ra habilitou 8 leitos de CTI
e 20 de enfermaria com
perspectiva de possibilida-
de de ampliação, o que aca-
bou acontecendo diante de
um cenário epidemiológico
desconfortável, chegando
aos atuais 20 leitos de CTI
e 30 de enfermaria à dispo-
sição do SUS e cadastrados
no SUS Fácil que vem aten-
dendo toda a região, porque
são leitos contingenciados.

O diretor do Campus da
Unifal, Paulo Roberto Ro-
drigues de Souza, reforçou
a parceria em prol da saúde
da população em um mo-
mento crítico e enalteceu a
necessidade da união de es-
forços.

Reflexão - Em seu pro-
nunciamento o prefeito de
Varginha, Vérdi Lúcio
Melo, disse que o momen-
to é de reflexão pautada es-
pecialmente pelo agradeci-
mento e para chamar a pre-
sença de Deus para a toma-
da de decisões.

Vérdi lembrou de “mo-
mentos difíceis quando
Varginha precisava comprar
equipamentos importados,

Hospital de Campanha
do Município de Varginha

completou 1 ano de atendimento

com pagamento antecipado
de um valor considerável;
se não comprássemos per-
deríamos vidas e se com-
prássemos correríamos o
risco de não receber os res-
piradores; confesso que não
dormi por muitas noites; en-
frentamos a situação e tudo
deu certo”.

O Prefeito ainda disse:
“Somos filmados, questio-
nados, cobrados 24 horas;
vivemos um ‘Big Brother’,
mas, estamos aqui para tra-
balhar pela população”.

Vérdi revelou que acom-
panha diariamente os núme-
ros da UPA e do Hospital de
Campanha. “Gostaríamos
que não tivéssemos óbitos,
mas, infelizmente, perde-
mos pessoas queridas”.

Ele agradeceu a todos que
auxiliam no enfrentamento
e registrou a participação do
atual superintendente do
Gabinete Especial de
Enfrentamento à Covid,
Luiz Carlos Coelho, que até
dias atrás conduzia a Secre-
taria Municipal de Saúde,
sempre dando credibilidade
às ações nessa pandemia.

Por outro lado, Dr. Luiz
Carlos também agradeceu
ao prefeito Vérdi “que des-
de o primeiro momento

soube ouvir e dar todo su-
porte para que o município
de Varginha investisse para
enfrentar a pandemia, e em
dois meses Varginha mon-
tou um hospital de 50 leitos
com todos os equipamentos
do check list exigidos pela
Vigilância Sanitária Estadu-
al para o atendimento à po-
pulação. “Houve decência”,
afirmou o médico Dr. Luiz
Carlos.

Bênção - A cerimônia foi
encerrada com benção do
Padre Elias (Paróquia de
Santana) que agradeceu a
Prefeitura pelo cuidado para
com a população; e do Pas-
tor Valmir que também de-
clarou não cansar de agra-
decer e elogiar o prefeito
Vérdi pela condução da Ad-
ministração Municipal.

Acompanharam a ceri-
mônia os secretários muni-
cipais de Governo, Honori-
nho Ottoni; da Educação,
Gleicione de Souza; da
Agricultura Marcos Batista;
do Meio Ambiente, Joa-
dylson Barra Ferreira; do
Procurador-Geral do Muni-
cípio, Evandro Santos; da
diretora do Hospital de
Campanha, Lidiane Pereira
da Silva; da diretora da
UPA, Pamela Cândido; do
vice-reitor da Unifal, Ales-
sandro Antonio Costa Perei-
ra e do Subcomandante do
24º Batalhão da Polícia Mi-
litar, major Alexandre
Milhomem Silva.

A UPA Varginha comple-
tou 9 anos. A Unidade de
Pronto Atendimento foi
inaugurada no dia 26 de ju-
nho de 2012. Contando com
atendimento 24 horas, em
sua estrutura inicial foram
contemplados 23 leitos para
atendimentos em Urgência
e Emergência clínica, cirúr-
gica e pediátrica.

Com a pandemia da
Covid-19, a UPA passou
por uma reestruturação,
sendo dividida em dois bra-
ços: “Covid” e “não Covid”
para o atendimento da de-
manda da população, sendo
que o número de leitos foi
ampliado e hoje são 31.

Covid: 8 leitos de enfer-
maria adulto, 7 leitos de
CTI adulto, 5 leitos de en-
fermaria pediátrica

Não Covid: 5 leitos de
enfermaria adulto, 4 leitos
de emergência e 2 leitos de
enfermaria pediátrica.

A equipe de
profissionais conta
com 271 servidores

A Unidade, pela deman-
da espontânea da população
da região de cobertura cor-
respondente a 250.044 (du-
zentos e cinquenta mil e
quarenta e quatro habitan-
tes), tendo como municípi-
os de abrangência:
* Boa Esperança: Popula-
ção – 40.219;
* Cordislândia: População
– 3.542;
* Elói Mendes: População
– 28.320;
* Monsenhor Paulo: Popu-
lação – 8.727;
* Santana da Vargem:
7.073;
* São Gonçalo do Sapucaí:
25.561;
* Varginha: População:
136.602

(Fonte: site do IBGE – po-
pulação estimada – 2020)

Até o dia 26/06/2021, a
UPA prestou 1.193.037 (um
milhão cento e noventa e
três mil e trinta e sete) aten-
dimentos.

Confira, a seguir, o nú-
mero de atendimentos por

 UPA de Varginha completa
9 anos com mais de 1,1
milhão de atendimentos

período:
* Anterior a Pandemia

da COVID-19:
Média/Mês: 13.362
Média/Dia: 445
* Com o início da

Pandemia da COVID-19:
Média/Mês: 7.831
Média/Dia: 261

O número de atendimen-
tos diminuiu após o início
da pandemia, pois, uma das
ações do Município para o
enfrentamento foi orientar a
população a procurar o ser-
viço da Unidade estritamen-
te em casos de Urgências e
Emergências; os demais ca-
sos foram orientados a pro-
curar as Unidades Básicas/
PSF’s.

Em relação a Sintomas
Gripais o total de atendi-
mentos de pacientes com
Sintomas Gripais em 2020
foi de 5.137, sendo a média/
mês 571 e a média/dia 19
atendimentos.

Em 2021, esse número
apresentou um aumento sig-
nificativo, no total de
10.898 atendimentos; mé-
dia/mês 1.816 e média/dia
96 até o momento.

Diante de tantos números
expressivos, a diretora da
UPA, Pamela Pereira Cân-
dido, afirma que “no nono
aniversário da UPA, a pala-
vra principal é gratidão.
Gratidão a Deus por aben-
çoar nosso trabalho e nos
manter firmes, gratidão aos
271 servidores da Unidade
que trabalham incansavel-
mente apesar de todas as
dificuldades enfrentadas na
pandemia. E gratidão à Pre-
feitura de Varginha pelo
comprometimento com a
equipe e com a população.”

Para marcar os nove anos
de funcionamento, naquelas
quarta e quinta-feira ocor-
reram atividades pela ma-
nhã. Na quarta, teve Culto
Ecumênico com o padre
João Batista, da Paróquia do
Mártir São Sebastião; o pas-
tor Arley, da Igreja Batista
Lagoinha, e Cristiane, do
Centro Espírita Francisco

de Assis.
As falas enalteceram o

trabalho dos profissionais
da UPA em prol da vida das
pessoas.

O médico infectologista,
Dr. Luis Carlos Coelho,
Superintendente do Gabine-
te de Gestão da Covid 19,
destaca a importância da
UPA para o atendimento de
urgência e emergência, fun-
cionando com uma estrutu-
ra hospitalar, pronto para
dar os primeiros atendimen-
tos.

“E agora, com a pande-
mia, a UPA se tornou uma
das principais portas de en-
trada dos pacientes com
síndromes gripais e Covid
19. Graças ao esforço da sua
equipe, conseguimos criar
um ambiente de CTI e ou-
tro de enfermaria, com lei-
tos para receber nossos pa-
cientes no momento mais
delicado de suas vidas. O
aniversário é da UPA, mas,
hoje nossos parabéns vão
para a administração do pre-
feito Vérdi Lúcio Melo que
tem sido parceiro de primei-
ra hora, se desdobrando des-
de o início da pandemia
para prestar assistência de
qualidade para nossos paci-
entes”, disse o Dr. Luiz
Carlos.

O prefeito de Varginha,
Vérdi Lúcio Melo ressalta
que a UPA acompanhou a
evolução das demandas.
“Temos um olhar todo cari-
nhoso com a UPA que é re-
ferência no atendimento in-
cansável das pessoas, pres-
tando a assistência e salvan-
do vidas com uma porta
aberta 24 horas diariamen-
te”.

Vérdi ainda agradece o
comprometimento da equi-
pe. “Quero aqui deixar re-
gistrado o agradecimento
pela dedicação e profissio-
nalismo desses servidores
que honram suas profissões
oferecendo um atendimen-
to humanizado às pessoas
fragilizadas em situações
com problemas de saúde; e
vamos seguir em frente,
atendendo, salvando vidas,
vencendo etapas dia após
dia”.
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O Plenário da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) aprovou
em 2º turno, na manhã da
terça-feira (6/7/21), o Proje-
to de Lei 1.084/19, do depu-
tado Carlos Henrique (Repu-
blicanos), que visa fomentar
a agricultura familiar.

A matéria altera a Lei
11.744, de 1995, que cria o
Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural (Funde-
rur) e a Lei 21.156, de 2014,
que institui a política Esta-
dual de desenvolvimento
rural sustentável da agricul-
tura familiar.

O projeto inclui os agri-
cultores familiares e progra-
mas aprovados pelo Conse-
lho Estadual de Desenvol-
vimento Rural Sustentável
(Cedraf) como beneficiários
de suporte financeiro do
Funderur.

Entre as instituições que
podem ser financiadas pelo
fundo, o projeto inclui as as-
sociações e cooperativas de
agricultores familiares, bem

Aprovados fomento à Agricultura
Familiar e Imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos

Matérias foram avalizadas de forma definitiva pelo Plenário
em Reunião Extraordinária de terça-feira (6)

como as associações e coo-
perativas de produtores ru-
rais ou agricultores famili-
ares que participem de pro-
gramas aprovados pelo
Conselho Estadual de Polí-
tica Agrícola (Cepa) e exe-
cutados pelas entidades
condutoras da política agrí-
cola do Estado.

O projeto também acres-
centa à Lei 21.156 os parti-
cipantes da Política Estadu-
al de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável da Agricul-
tura Familiar (Pedraf) entre
as entidades que podem re-
ceber recursos do Funderur.

Imposto sobre Trans-
missão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos

Na mesma reunião, tam-
bém foi aprovado, em 2º
turno, o PL 1.348/19, do
deputado Coronel Sandro
(PSL), que altera dispositi-
vos da Lei 14.941, de 2003.

O texto dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão

Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCD). Em sua redação
original, a matéria abrangia
sugestões da Federação da
Indústria do Estado, com o
objetivo de simplificar e
desburocratizar o fluxo de
informações que o contribu-
inte do ITCD deve prestar à
Secretaria de Estado da Fa-
zenda. No entanto, a maio-
ria dessas sugestões já fo-
ram implementadas pelo
Estado ou ainda demandam
desenvolvimento tecnoló-
gico e investimentos.

Por esse motivo, ao lon-
go da tramitação, algumas
mudanças restringiram as
modificações propostas no
projeto. O texto aprovado
inclui na Lei 14.941 artigo
do projeto original que es-
tabelece que a Fazenda Es-
tadual deverá indicar os cri-
térios adotados para a ava-
liação dos bens ou direitos
transmitidos, caso haja
discordância do valor venal
declarado pelo contribuinte.

(35) 2106-8100
CRC/MG  7500

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.

Na segunda-feira, dia 28
de junho, foi realizada mais
uma sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Varginha
onde os vereadores puderam
apreciar matérias importan-
tes para o Município como
a ampliação do número de
exames detectados no teste
do pezinho, inclusão de ati-
vidades essenciais, declara-
ção de utilidade pública, en-
tre outros.

Durante a sessão os vere-
adores aprovaram o Projeto
de Lei de autoria do verea-
dor Thulyo Paiva que dispõe
sobre o atendimento prefe-
rencial aos doadores de ór-
gãos, sangue e medula óssea
em diversos estabelecimen-
tos no Município; outra ma-
téria do vereador foi o pro-
jeto que declara como essen-
ciais às atividades prestadas
pelos profissionais: cabelei-
reiro, barbeiro, esteticista,
manicure, pedicure,
depilador e maquiador.

Dois projetos do vereador
Joãozinho Enfermeiro tam-
bém foram aprovados, um
que estabelece como ativida-
des essenciais os exercícios
físicos de toda modalidade
praticados em espaços públi-
cos ou estabelecimentos de
prestação de serviços em
educação física no âmbito do
município de Varginha, e
outro que declara de utilida-
de pública Municipal, a As-
sociação de Socorro e Pro-
teção Animal – ASPA.

O vereador Marquinho da
Cooperativa também teve
aprovada a matéria que es-
tabelece atividades religio-
sas e templos de qualquer
culto como atividade essen-
cial em períodos de emer-
gência em saúde ou calami-
dade pública no município
de Varginha.

De autoria dos vereadores
Dr. Fernando Guedes e Dr.
Lucas, foi aprovado o proje-
to de lei que estabelece ob-
jetivos e diretrizes para a
adoção de medidas de aten-
ção à saúde materna e infan-
til no município de Varginha.

Estava incluído também
na ordem do dia um projeto
de autoria do Executivo que
autoriza a concessão de rea-
juste ao piso salarial dos
agentes de combate a
endemias e aos agentes co-
munitários de saúde. Todos
esses projetos já foram en-
caminhados e aguardam
agora a sanção do Prefeito.

A presidente da Câmara,
vereadora Zilda Silva, lem-
bra que, mesmo em meio às
restrições impostas pela
pandemia, o legislativo tem
trabalhado com a mesma se-
riedade e empenho de sem-
pre. “Tivemos que fazer ade-

Câmara aprova Projetos importantes
para o município de Varginha

quações nas nossas sessões
ordinárias, reduzir o tempo
e restringir a presença do
público, mas, mantivemos a
eficiência para apresentar e
aprovar matérias que são
importantes para o desenvol-
vimento da nossa cidade”,
comentou.
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Do bom e do melhor...
Cês já viram o Salmo 23, na língua mineira?
Começa assim:
“Sarmo Minêro
O Sinhô é meu pastô e nada há de me fartá /
Ele me faiz caminhá pelos verde capinzá / Ele
tamém me leva pros corgos dágua carma / Inda
que eu tenha qui andá nos buraco assombra-
do / Lá pelas encruziada do capeta / Num ca-
reço tê medo di nada / A-mo-di-quê Ele é mais
forte que o “coisa-ruim”. / Ele sempre nos
aprepara uma boa bóia na frente di tudo quanto
é maracutaia / E é assim qui um dia / quando
a gente tivé mais-pra-lá-do-qui-pra-cá / nóis
vai morá no rancho do Sinhô pra inté nunca
mais se acabá...”

*****
Concordo plenamente que coloquem fotos de
gente morta nos maços de cigarros. Mas, já que
fizeram isto,  por que não colocar também:
* de gente obesa, em pacotes de batata frita;
* de animais torturados, nos cosméticos;
* de acidentes de trânsito, nas garrafas e latas
de bebidas alcoólicas;
* de gente sem teto, nas contas de água e luz;
* e de políticos corruptos, nas guias de reco-
lhimento de impostos?

Fantástica idéia!...
*****

Estamos obcecados com o “melhor”. Não sei
quando foi que começou essa mania, mas, hoje
só queremos saber do “melhor”. Tem que ser o
melhor computador, o melhor carro, o melhor
emprego, a melhor dieta, a melhor operadora
de celular, o melhor tênis, o melhor vinho (...)

*****
(...) Bom não basta. O ideal é ter o top de li-
nha, aquele que deixa os outros pra trás e que
nos distingue, nos faz sentir importantes, por-
que, afinal, estamos com “o melhor”. Isso até
que outro “melhor” apareça - e é uma questão
de dias ou horas (...)

*****
(...) Novas marcas surgem a todo instante. No-
vas possibilidades também. E o que era “me-
lhor”, de repente nos parece superado, modes-
to, aquém do que podemos ter (...)

*****
(...) O que acontece, quando só queremos o
melhor, é que passamos a viver inquietos, numa
espécie de insatisfação permanente, num eter-
no desassossego. Não desfrutamos do que te-
mos ou conquistamos, porque estamos de olho
no que falta conquistar ou ter (...)

*****
(...) Cada comercial na TV nos convence de
que merecemos ter mais do que temos. Cada
artigo que lemos nos faz imaginar que os ou-
tros (ah, os outros...) estão vivendo melhor,
comprando melhor, amando melhor, ganhan-
do melhores salários. Aí a gente não relaxa,
porque tem que correr atrás, de preferência com
o melhor tênis (...)

*****
Por que a loura bebe água balançando o
copo?
* Porque água parada dá dengue.

*****
(...) Não que a gente deva se acomodar ou se
contentar sempre com menos. Mas, o “menos”,
às vezes, é mais do que suficiente. Se não diri-
jo a 140, preciso realmente de um carro com
tanta potência? (...)

*****
(...) Se gosto do que faço no meu trabalho, te-
nho que subir na empresa e assumir o cargo de
chefia, que vai me matar de stress, porque é o
melhor cargo? E aquela TV de não sei quantas
polegadas, que acabou com o espaço do meu
quarto? (...)

*****
(...) O restaurante, onde sinto saudades da co-
mida de casa, e vou porque tem o “melhor
chef”? Aquele xampu, que usei durante anos,
tem que ser aposentado, porque agora existe
um “melhor” e dez vezes mais caro? O cabe-
leireiro do meu bairro tem mesmo que ser tro-
cado pelo “melhor cabeleireiro”? (...)

*****
(...) Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do “melhor” tem nos deixado ansio-
sos e nos impedido de desfrutar o “bom” que
já temos. A casa, que é pequena, mas, nos aco-
lhe. O emprego, que não paga tão bem, mas,
nos enche de alegria. A TV, que está velha, mas,
nunca deu defeito. As férias, que não vão ser
na Europa, porque o dinheiro não deu, mas,
vai me proporcionar o aconchego de quem amo
... (...)

*****
(...) O rosto, que já não é jovem, mas, carrega
as marcas das histórias que me constituem. O
corpo, que não é mais jovem, mas, está vivo e

sente prazer. Será que a gente precisa mesmo
de mais do que isso? Ou será que isso já é o
melhor e, na busca do “melhor”, a gente nem
percebeu?

*****
Perguntas idiotas... Respostas óbvias!

1- Quando o veem deitado na sua cama, de
olhos fechados, luz apagada, e perguntam:
- Está dormindo?
- Não! Estou treinando para quando mor-
rer.

*****
2- Quando leva um eltrodoméstico para a
manutenção, e o técnico pergunta:
- Está com defeito?
- Não! É que ele estava entediado e eu o trou-
xe para passear.

3- Quando chove e percebem que você vai
sair:
- Vai sair com essa chuva?
- Não! Vou sair com a próxima.

4- Quando ligam para sua casa e pergun-
tam:
- Onde você está?
- No Polo Norte! Um furacão levou minha
casa para lá.

5- Quando chega na casa de sua namorada,
com um enorme ramo de flores, e ela diz:
- Flores?
- Não! Cenouras...

6- Quando está no banheiro e alguém bate à
porta:
- Tá ocupado?
- Não! Foi a m..... que fechou a porta.

7- Quando você pára em frente a bomba de
gasolina, e o frentista pergunta:
- Gasolina?
- Não! Enche com tinta de caneta!

Vitória - Vencer os outros não chega a ser uma
grande vitória. Vitorioso é aquele que conse-
gue vencer a si mesmo, combatendo seus víci-
os e mantendo a mente positiva. A vitória so-
bre nós mesmos é muito mais difícil, pois, re-
quer muita coragem, mais disciplina e mais
decisão.

*****
Respire com consciência - Quando estiver pre-
cisando relaxar ou desacelerar seu ritmo, faça
a respiração completa. Inspire calmamente o
ar pelo nariz, contando três segundos. Então,
bloqueie a respiração por um tempo, retendo o
ar, e expire pela boca em seis segundos. As-
sim, você estará atuando diretamente sobre o
sistema nervoso autônomo.

*****
Meditar faz bem - Muitos estudos científicos
sobre a meditação foram realizados para sa-
ber, cientificamente, como esse processo pode
beneficiar o ser humano. E os resultados, até
agora, tem sido espantosos: pesquisas mostra-
ram que a meditação alivia a dor, aumenta a
capacidade de atenção, melhora o sistema
imunológico e representa maior conexão entre
o corpo e a mente. Após quatro semanas de
prática (11 horas) de meditação, nosso cérebro
passa por mudanças físicas notáveis e altamente
benéficas.

*****
Pense na sua vocação - Fazer o que gosta é
uma forma eficiente de afastar o estresse. Além
disso, é interessante que o seu tipo de trabalho
seja capaz de fazê-lo sentir-se realizado. Por
último, saiba que, aquele que se empenha em
uma carreira para a qual há um sentido profun-
do, além da manutenção da renda, se sente mais
motivado a investir na atualização dos conhe-
cimentos. E estudar, como já vimos, é um san-
to remédio para o cérebro.

*****
Coma banana - Ela possui diversos nutrien-
tes e traz muitos benefícios à saúde. É fonte de
carboidratos, substâncias responsáveis por dar
mais  energia e disposição ao organismo e sabe-
se que dietas com quantidades adequadas de
carboidratos previnem a depressão. Ela tam-
bém é rica em vitamina B6. É uma das melho-
res fontes  de potássio, elemento que está dire-
tamente relacionado ao equilíbrio da pressão
arterial. Além disso, as fibras presentes na ba-
nana melhoram o funcionamento intestinal. Se
tudo não bastasse, ela ainda é rica em magnésio
e fósforo.

Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas, não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas, é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem quatro pernas, costas, mas, não tem
corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos funcio-
nários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do
elevador.

Perguntas Culturais
11 - Iahvé do Antigo Testamento.
12 - Criador da ‘Turma do Pererê’.
13 - Nome científico dado à febre.
14 - Contagem silábica de um verso.
15 - Estado nordestino do açude de Orós.
16 - O correto é: beringela ou berinjela.
17 - Auto de ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’.
18 - Fundador do ‘Moderno Teatro Brasileiro’.
19 - Lendariamente ele tem cheiro de enxofre.
20 -Época da criação do Estado de Mato Grosso
do Sul

HOMENAGEM  AO

?

?
* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- Banco dos réus; 2- Uma letra; 3-
A Àgua; 4- A letra ‘A’; 5- Telefone; 6- O papagaio;
7- Boca do estômago; 8- Cadeira; 9- O vale; 10-
Ele é o ascensorista; 11- Deus; 12- Ziraldo; 13-
Pirexia; 14- Métrica; 15- Ceará;  16- Berinjela;  17-
Júlio Verne;  18- Nelson Rodrigues;  19- O Diabo;
20- Gaisel.

Aqui está um desafio para quem
quiser tentar - um teste realizado em um con-
curso de Vestibular. Maria toma banho por-
que sua Mãe disse ela pegue a toalha.

Na frase acima deverá ser colocado 1 pon-
to e 2 vírgulas para que a frase tenha sentido.
Pense antes de ver a resposta que está nesta
página.

Afinal, assim não seria um teste, certo?

10 a 16 JULHO 2.021
Áries 21/3 a 20/4 - Demonstre firme-
za, convicção e confiança em si. Nem
sempre é a nossa hora e vez. Com fé
ela chega.
Touro 21/4 a 20/5 - Não cabe neste mo-
mento nenhuma reclamação, chora-
deira, baixo astral. A hora é de festa e
alegria.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure enten-
der e compreender as pessoas. Respei-
te as diferenças. Cada um tem suas ra-
zões.
Câncer 21/6 a 21/7 - Pensamento po-
sitivo. Procure desviar sua atenção para
assuntos e coisas negativas. Ajude um
chato...
Leão 22/7 a 22/8 - Mais maduro e sen-
sato, pode e tem condições de ajudar o
outro. Veja quem, como e quando. É
hora.
Virgem 23/8 a 22/9 - Não é hora de
remoer o passado. Vida nova, perspec-
tivas de futuro. Planeje, estabeleça me-
tas – se organize.
Libra 23/9 a 22/10 - Bom que se li-
vrou de amarras. Desenvolva sua auto-
estima. Você faz muita gente feliz.

Escorpião 23/10 a 21/11 - A hora é
agora, reunião em família. Ponha as
cartas na mesa. Abertura e franqueza –
Sim, sim. Não, não.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Uma boa
dose de coragem para atingir metas
maiores. Veja como, e entre em ação,
sem medo.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Hora de
acertos, eliminar desacertos e progra-
mar o novo rumo: pés no chão – olhos
no alto.
Aquário 21/01 a 19/2 - Evite apego a
detalhes. Só atrapalham. Você merece
o melhor e perde tempo com ninharias.

Peixes 20/02 a 20/03 - Procure ensinar
sem a preocupação de exigir que as pes-
soas refaçam suas vidas, nem imitem
você.

A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal
de Justiça) decidiu que pai que entrega ou, por
omissão, permite que o filho menor de idade
dirija seu carro não pode ser automaticamente
condenado por homicídio culposo. Ou seja, não
se pode presumir a culpa nem implicar penal-
mente o pai pela conduta do filho, em razão de
responsabilidade reflexa.

Adolescente dirigia bêbado quando causou
acidente de trânsito que resultou em uma mor-
te. A primeira instância absolveu o pai por fal-
ta de provas, porém, o Tribunal local o conde-
nou como coautor de homicídio culposo no
trânsito. Ele ainda foi condenado pelo crime
de entrega de veículo a pessoa não habilitada.

Coautoria e participação
O ministro Marco Aurélio Bellizze esclare-

ceu que o Brasil adota a teoria monista no con-
curso de agentes. Isto é: em regra, todos os
agentes que executam condutas que levam ao
resultado típico são condenados pelo mesmo
crime.

Mas essa teoria só vale para crimes inten-
cionais. Nos crimes culposos, não se admite a
condenação por participação. Partícipe é aquele
agente que, sem praticar o fato típico, auxilia,
instiga ou induz o autor a cometer o crime. De
modo diverso, o coautor também executa o fato
típico e pode ser condenado em crime culposo.

Para o relator, o concurso de agentes exige
dos envolvidos uma unidade de objetivos ou
intenções. Nos crimes culposos, isso é avalia-
do em relação à conduta pretendida – em ge-
ral, lícita – e não ao resultado previsível – lesi-
vo ao direito.

Culpa presumida
“A culpa não se presume”, alertou o Minis-

tro. “Deve ser demonstrada e provada pelo ór-
gão acusador. Da leitura das decisões proferi-
das pelas instâncias ordinárias, verifica-se, num
primeiro momento, que não há qualquer ele-

Pai que apenas entrega veículo a adolescente
não pode ser condenado por homicídio culposo

mento nos autos que demonstre que o pai efe-
tivamente autorizou o filho a pegar as chaves
do carro na data dos fatos, ou seja, tem-se ape-
nas ilações e presunções, destituídas de lastro
fático e probatório”, completou.

“Ademais, o crime culposo, ainda que pra-
ticado em coautoria, exige dos agentes a
previsibilidade do resultado. Portanto, não sen-
do possível, de plano, atestar a conduta do pai
de autorizar a saída do filho com o carro, mui-
to menos se pode a ele atribuir a previsibilidade
do acidente de trânsito causado”, acrescentou
Bellizze.

Negligência e imprudência
Conforme o relator, a culpa do pai e a do

filho se referem a crimes distintos. “O pai foi
negligente na guarda das chaves do veículo e o
filho foi imprudente ao dirigir automóvel sem
habilitação após ingerir bebida alcoólica”, ava-
liou o relator.

“Não é possível, a não ser de forma refle-
xa, atribuir-se ao pai a imprudência imprimida
pelo menor na direção do veículo, pois, nem
ao menos é possível concluir-se que a conduta
do filho tenha entrado na sua esfera de conhe-
cimento”, concluiu.

Pela decisão, foi restabelecida a absolvição
quanto à coautoria de homicídio culposo no
trânsito, mas, mantida a condenação pela en-
trega de veículo a adolescente.

Resposta do DESAFIO: Maria toma banho por-
que sua. Mãe, disse ela, pegue a toalha.
     Ainda não está satisfeito? Veja a explicação: o
pulo do gato está no fato do uso do verbo suar,
confundindo com o pronome possessivo (sua).
Português é assim!
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Historicamente, a mulher
sempre sofreu mais pres-
sões para não envelhecer ou
se manter bonita e atraen-
te. É o que chamamos da
cultura da eterna beleza.

Para algumas mulheres,
isso vira uma obsessão a
ponto de desenvolverem
depressão à medida que os
sinais da idade vão chegan-
do ou o corpo não tem os
padrões vigentes.

No Brasil, temos exem-
plos muito evidentes disso.
De acordo com a Socieda-
de Brasileira de Cirurgia
Plástica - SBCP, somos o
País com o maior número
de procedimentos estéticos
do mundo. Em 2019, foram
1,5 milhões de procedimen-
tos cirúrgicos no País. O
equivalente a 13,1% do to-
tal mundial.

E elas acontecem cada
vez mais cedo. Somente
nos últimos dez anos, hou-
ve um aumento de 141% no
número de procedimentos
entre jovens de 13 a 18
anos, segundo a SBCP.

Isso fez com que o mer-

A mulher e a
relação com a

autoimagem
Brasil lidera

ranking de
intervenções

estéticas e nem
Covid parou o

mercado da
beleza

cado da estética crescesse
567% de 2014 a 2019. Em
5 anos, o número de profis-
sionais da área aumentou de
72 mil para 480 mil no País.

E nem a Covid parou o
mercado.

Segundo estudo feito
pela agência Corebiz, de
São Paulo, o faturamento
do comércio eletrônico de
cosméticos, a nível nacio-
nal, cresceu 68% entre 1 de
março e 14 de junho de
2020, na comparação com
o mesmo período do ano
passado.

Mas, para além dos nú-
meros, o questionamento é:
Isso trouxe satisfação e fe-
licidade para as mulheres?

De acordo com a derma-
tologista varginhense,
Mariella Elisei, a consulta
se tornou um momento de
escuta das dores e queixas
das mulheres já que os
“problemas” estéticos qua-
se sempre chegam carrega-
dos de muita pressão por
uma imagem que não é a
delas.

“Muitas mulheres che-

gam ao consultório com o
print da foto da influencer
ou do filtro do Instagram e
querem ficar iguais.

A questão é que precisa-
mos entender todas as par-
ticularidades de cada uma.
É necessária uma avaliação
crítica e individual para que
os resultados reais tragam
mais que estética, tragam
satisfação com a autoima-
gem”, destaca a médica.

A Clínica Mariella Elisei,
especializada em rejuve-
nescimento, tem sentido,
dia a dia, os efeitos das
pressões estéticas das redes
sociais e, para a médica, o
caminho para uma relação
eficiente entre profissionais
da beleza e pacientes passa
inevitavelmente pelo aten-
dimento humanizado.

“Mulheres que compre-
endem mulheres. No meu
exercício da dermatologia,
foco nisso. Com empatia e
humanidade, os efeitos da
busca pela beleza e uma boa
autoimagem ultrapassam a
imagem externa”, explica a
doutora Mariella.

A Cemig vem realizando melhorias também na área ru-
ral de Varginha. Foram substituídos postes e outros equi-
pamentos, com o objetivo de reforçar o sistema elétrico e
garantir a qualidade do fornecimento de energia no muni-
cípio de Varginha.

Para preservar a segurança dos trabalhadores durante a
execução destes serviços, tornou-se necessário interrom-
per o fornecimento de energia na sexta-feira, 2 de julho,
de 12h30 às 17h30, nas seguintes regiões rurais: Aeropor-
to, Poço Preto, Roça Grande e Matadouro.

Durante o período programado para a interrupção, caso
precise realizar manutenção na instalação elétrica interna
da residência, o cliente deverá desligar antes a chave ge-
ral (disjuntor) para sua segurança, pois, se os serviços pro-
gramados se encerrarem antes do prazo informado, o re-
torno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos
serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem pré-
vio aviso.

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de re-
ceber avisos de desligamento em sua região por e-mail ou
SMS. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web:
www.cemig.com.br. No portal Cemig, o cliente também
pode conferir a programação semanal de desligamentos
para manutenção preventiva no sistema elétrico.

 Regiões rurais de Varginha
recebem melhorias na rede elétrica

Quem já se dedica ou
tem interesse em conhecer
mais sobre a cafeicultura
pode contar com uma im-
portante fonte de consulta
-  O livro Cultura do Café
no Brasil - Manual de Re-
comendações.

Em sua edição atualiza-
da em 2020, com 728 pá-
ginas e ilustrações, a pu-
blicação, patrocinada pela
Fundação Procafé, reúne a
experiência acumulada
por uma Equipe Técnica,
que possui mais de 50 anos
lidando na pesquisa e as-
sistência à lavoura cafe-
eira.

O livro contém 8 capí-
tulos, mostrando, inicial-
mente, um diagnóstico do
setor cafeeiro, a nível do
Brasil e mundial, depois
trata do clima e do solo
propícios para o cafeeiro,
detalha as variedades de
café e os sistemas de

“Cultura
do café no

Brasil
Edição
2020”

Um livro
completo
sobre a

tecnologia
cafeeira

espaçamentos.

Continua com as práti-
cas de implantação dos ca-
fezais e, em seguida, tam-
bém trata das práticas
indicadas para as lavouras
adultas, como a adubação/
calagem, o controle das
ervas, o controle de pragas
e doenças, as podas, a irri-
gação, o controle da ero-
são, a arborização e com-
binação de cultivos, a
enxertia e a arruação e es-
parramação.

Termina com o detalha-
mento da colheita e da pre-
paração do café colhido,
incluindo os aspectos da
qualidade dos cafés.

Por fim, inclui 2 capítu-
los complementares, onde
aborda a caracterização e
a forma de detectar os pro-
blemas encontrados nas la-
vouras e trata do
gerenciamento dos fatores

e custos de produção do
café.

O livro é adequado para
Técnicos que trabalham
com café, para Cafeiculto-
res, para Estudantes de
Agronomia e para outros
interessados na melhoria
das lavouras de café. Ele é
muito útil, pois,
disponibiliza as
tecnologias de modo inte-
grado, de forma que per-
mite conhecer todo o pro-
cesso envolvido na cultu-
ra cafeeira.

Os interessados podem
dispor deste importante li-
vro acessando o site da
Fundação –
www.fundacaoprocafe.com.br/
livros. Lá podem ser obti-
das todas as informações
sobre como adquirir e re-
ceber essa publicação. Os
que desejarem também
podem contatar pelo tel
(35) 3214-1411 R.6.


