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SORRIA...

“U que qui eu tem a ver cum isso”!
Assim se expressa o “caipira” ou o “analfabeto” quando entende que uma “prosa” não tem nada a ver com
ele. Mais ainda, quando se fala e/ou escreve de política
e de polítcos - lá dos bastidores.
O “Bom Dia, Leitor” de hoje está recheado e vai na
base da nova ortografia brasileira - imposta para atender a nova norma “passar na escola basta ter 70% anotado de presença às aulas, e não 70% de aprendizado.
Assim estou eu nesse “angu” - que deve ter muita,
mas, muita carne mesmo debaixo do angu. O assunto
“caça” ao Bolsonaro, por parte de grande parte da imprensa “brasilera e estrangera” e de um punhado de
principalmente deputados.
Nunca vi e ouvi falar e escrever tanto - e decendo não
só o pau, mas, o sarrafo, a lenha mesmo - num Presidente do Brasil.
E olha qui aqui na nossa querida Varginha, se não me
“esgano”, tá teno isso tamém.
O Bolsonaro, no fundo, no fundo, tem as Forças Armadas para enfrentar o perigo que lhe ronda.
Mas, aqui em Varginha, num sei não... será que a precandidatura a deputado estadual é a arma.
A “prosa” até que parece que diminuiu um tantão depois que o “BolsOttoni” se posicionou claramente que
é pré-candidato a deputado estadual.
A direferença entre a caça a Bolsonaro e a caça ao
BolsOttoni é que passaro a atacar abertamente e intensamente pra cima do Bolsonaro depois que ele assumiu a Presidência.
E aqui em Varginha o BolsOttoni começou a ser atacado logo após a eleição, não dele, mas, do Vérdi - ser
reeleito.
A conferir... se a prosa continuará se o BolsOttoni for
eleito deputado agora em 2.022, ou prefeito em 2.024!

(35)

Projeto de Lei
busca modernizar
o DETRAN-MG
Pág. 2

Tabela do
do Campeonato
Campeonato Mineiro
Mineiro
Tabela
Segunda Divisão
Divisão 2021
2021
Segunda

* Registro da PAPER4WEB
Publisher’s Social Media

TV VARGINHA

Pág. 6
& Contadores
Associados
CRC 7363 MG

Sempre pensando
em melhorar o
atendimento de nossos
clientes, estamos em
nosso novo Endereço

(35)

3222-6046

Câmara de Varginha presta
homenagem aos profissionais da Saúde

Projeto de Lei busca
modernizar o Detran-MG
e aprimorar a prestação
de serviços

Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em
favor de pacientes, principalmente nesse período de
pandemia, a Câmara Municipal de Varginha homenageou médicos, enfermeiros e todos os profissionais que diuturnamente dedicam seu trabalho ao
atendimento nos Hospitais de Varginha - atendendo
a população.
A homenagem ocorreu durante sessão ordinária
da Câmara e foi feita através de um texto lido pela
presidente Zilda Silva, e de um vídeo produzido pela
assessoria de Comunicação da Casa.
Falando em nome da Câmara, Zilda lembrou ainda dos profissionais que perderam a vida durante o
exercício de suas profissões e de todos os pacientes
que perderam a vida em decorrência da Covid.

“Fico muito feliz de em nome da Câmara poder
destacar o papel dos médicos e demais profissionais da Saúde em nossas vidas. Se não fosse pela
profissão deles, nos momentos de enfermidade, principalmente nesses tempos difíceis de luta contra essa
pandemia, estaríamos desatendidos. É uma profissão que demanda paixão, esforço e dedicação. Vale
muito à pena render homenagens a estes que são,
sem dúvida nenhuma, heróis no exercício da profissão”, elogiou Zilda.
Como a presença do público está restrita no plenário da Câmara, não tivemos a presença de representantes dos profissionais da Saúde que puderam
acompanhar a homenagem através das nossas redes sociais. Além disso, uma cópia da sessão será
enviada a todos os Hospitais da cidade de Varginha.

O Governo de Minas encaminhou para a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) projeto de Lei para
modernizar e aperfeiçoar a prestação de serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG).
O objetivo da nova estrutura proposta para o Departamento
é trazer mais agilidade e melhorias para o atendimento ao
cidadão, principalmente com a digitalização do máximo
de serviços possíveis.
A proposta que será submetida à apreciação do
Legislativo prevê que o DETRAN seja transformado em
Autarquia, desvinculado da Polícia Civil de Minas Gerais
(PCMG). Com a aprovação do Projeto de Lei, os profissionais atuais do DETRAN – tanto da capital Belo Horizonte quanto do interior – continuarão atendendo até que
a transição seja concluída.
Gradualmente, durante a transição, os profissionais da
Polícia Civil que hoje atuam no Departamento voltarão
para o trabalho de Segurança Pública, aumentando o contingente de atuação nas atividades finalísticas da Polícia
Civil, como em investigações policiais para as quais os
servidores foram formados e preparados.
A Coordenação de Operação de Crimes no Trânsito, hoje
no DETRAN, também será transferida para a PCMG.
Entre os outros pontos positivos da proposta estão a
gestão Administrativa e Financeira descentralizada; maior facilidade para definição de metas e diretrizes governamentais e de atendimento ao cidadão.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

JORNAL WEB TV

RÁDIO REVISTA

VARGINHA & Sul de Minas
minasdosul@minasdosul.com.br

ALFENAS & Circunvizinhas
jornaldealfenas@gmail.com

REDAÇÃO CENTRAL & ESTÚDIO
(35)

9.9989-6039 WhatsApp
www.minasdosul.com.br

Jornais e Revista Editados por EDITORA MINAS DO SUL LTDA

Av. Alayde Ribeiro Bueno 310 Sion CEP 37044-490 VARGINHA-MG
CNPJ/MF 00.858.769/0001-45 Inscrição. Estadual: Isento
Prefeitura Varginha: 09496/00 Jucemg 31204787004 em 05/10/95

Fundador Editor Diretor de Jornalismo Diretor Responsável

Cordete Paulo de Oliveira

Nos termos do art. 15 do Estatuto Social, a Fundação do Rotarianos de Varginha convoca todos
os membros natos, membros da Diretoria, Conselhos e demais rotarianos do Rotary Clube de
Varginha, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se virtualmente pela
plataforma Zoom, em link disponibilizado a cada membro, em virtude da pandemia do
coronavírus, e presencialmente, à rua Marcelino Rezende, 72, bairro Catanduvas, em Varginha,
no dia 23 de agosto de 2021, a partir da 20h00min., em 1a convocação, instalada com três
quartos (3/4) dos membros, ou em 2a convocação, às 20h30min., instalada com qualquer
número, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta extraordinária, considerando Despacho
comunicado pelo ofício n. 840/2021, relativo ao PA n. 0707.19.000721-1, para o seguinte:
a)- validar e convalidar todos os atos realizados pelas assembleias gerais dos dias 15.07.2019 e
02.03.2020, constantes das atas respectivas;
b)- validar e convalidar todos os atos realizados pelos eleitos e empossados por aquelas
assembleias;
c)- aprovar relatório geral do conselho fiscal, destituindo os respectivos membros;
d)- aprovar as contas apresentadas pela diretoria eleita até a data da assembleia geral ordinária
que se iniciará na sequência.
Em pauta ordinária:
e)- conhecer do balanço geral da fundação e respectivo relatório do exercício findo;
f)- eleger cinco (5) membros do Conselho Curador e respectivos suplentes, para mandato de 3
anos, que tomarão ƉŽƐƐĞ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂƉſƐ Ă ĞůĞŝĕĆŽ ;ůĞƚƌĂ ͞ď͕͟ ŝƚĞŵ ϭ͕ ĚŽ Ăƌƚ͘ ϭϴ ĚŽ
Estatuto);
g)- eleger o Vice-Presidente do Conselho Diretor, para mandato de 2 anos, que tomará posse
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂƉſƐĂĞůĞŝĕĆŽ;ůĞƚƌĂ͞ď͕͟ŝƚĞŵϮ͕ŵĞƐŵŽĂƌƚŝŐŽͿ͖
h)- indicar em lista tríplice os candidatos a Presidente desta Fundação ao Presidente do Rotary
Club de Varginha, a fim de que este nomeie um entre os indicados para aquelas funções, para
ŵĂŶĚĂƚŽĚĞϮĂŶŽƐ;ůĞƚƌĂ͞ď͕͟ŝƚĞŵϯ͕ŵĞƐŵŽĂƌƚŝŐŽͿ͘
i)- Outros assuntos de interesse da Associação.
O link será também enviado a cada membro da fundação por e-mail e pelo aplicativo Whatzapp.

Jornalista / Adm.Empresas / Bel. Direito
A Redação não se responsabiliza pelos informes publicitários, artigos
assinados, mesmo sob pseudônimos, que são de inteira responsabilidade
de seus autores, e nem pela devolução de originais e fotos.
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O prefeito de Varginha (Vérdi Melo), o deputado Federal (Diego
Andrade), o diretor da Presidência do Senado (Alexandre Silveira)
e o Secretário Municipal de Saúde (Armando Fortunato Filho)

Hospital Bom Pastor recebe R$ 5 milhões para
compra de equipamento
para tratamento de câncer.
Referência em Oncologia
em Varginha e 53 municípios do Sul de Minas, Hospital atende população estimada em 1 milhão de pessoas.
A informação foi dada
durante visita do prefeito
Vérdi Lúcio Melo à Presidência do Senado.
O Hospital Bom Pastor,
de Varginha, que é referência na região Sul do Estado
e atende uma população estimada em 1 milhão de pessoas, foi contemplado com
uma verba de R$ 5 milhões
do Ministério da Saúde. O
recurso será usado para a
compra de um novo Acelerador Linear de Fótons de
Gantry fechado com autoblindagem, aparelho considerado fundamental para o
atendimento dos pacientes
com câncer que são tratados
no Hospital.

Os recursos para a compra do novo equipamento
para o Hospital Bom Pastor
estão sendo viabilizados
pelo presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, e pelo exsecretário de Saúde de Minas, Alexandre Silveira, a
pedido do deputado federal
Diego Andrade e do prefeito Vérdi Lúcio Melo.
“O aparelho vai melhorar
muito a qualidade do serviço de Saúde oferecido pelo
Hospital, agilizando o tratamento dos vários tipos de
câncer. Hoje as pessoas são
obrigadas a enfrentar uma
grande fila para as seções de
quimioterapia, uma vez que
o equipamento que temos
está completamente sucateado”, explica o secretário de
Saúde de Varginha, Armando Fortunato.
“Somos muito gratos ao
senador Rodrigo Pacheco,
ao nosso amigo Alexandre
Silveira e ao deputado
Diego Andrade. Estejam
certos de que esse novo aparelho vai ajudar não somen-

te a população de Varginha,
mas, também de 105 municípios da região Macro Sul
de Minas, que têm o Bom
Pastor como referência no
atendimento em saúde”, assinala o prefeito Vérdi Lúcio Melo que cumpriu agenda na Presidência do Senado ao lado do secretário de
Saúde Armando Fortunato.
“É uma alegria enorme
poder contribuir para que o
Hospital possa comprar
esse novo aparelho, que vai
ajudar os pacientes com
câncer que são atendidos no
Bom Pastor. Especialmente por saber que os beneficiados não serão somente os
moradores de Varginha,
mas cerca de 1 milhão de
pessoas de vários municípios da região”, assinala Alexandre Silveira.
Referência na Macro Sul
O Bom Pastor, que pertence à Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV), é um hospital público Municipal,

sem fins lucrativos, 100%
SUS (Sistema Único de
Saúde). É referência para
105 municípios da região
Macro Sul de Minas, atende 39 especialidades médicas e funciona como referência em atendimento de
alta complexidade em
oncologia.
O Hospital realiza, anualmente, mais de 376 mil
procedimentos: 59.371
quimioterapias, 93.367 sessões de radioterapia, 4.553
internações, com média diária de 1.044 atendimentos.
Dispõe de 112 leitos, sendo
10 para terapia intensiva,
internações clínicas, cirurgias e um serviço de Pronto
Atendimento.
O Bom Pastor tem um
Acelerador Linear, mas, sua
vida útil está comprometida e já em 2022 deixará de
funcionar. Com o novo aparelho, o Hospital vai poder
manter os serviços de
Oncologia de alta qualidade que oferece aos pacientes de Varginha e região.

Cemig dá dicas para economizar na hora do banho
No inverno a regulagem e mais tempo de funcionamento
do chuveiro elevam a conta de energia
O chuveiro elétrico é um
dos grandes vilões da economia doméstica, uma vez que
sua utilização pesa bastante na
conta de energia. Ainda mais
no inverno, pois, quando a
temperatura ambiente cai, é
comum o aumento do gasto
com eletricidade das residências, devido a banhos mais
longos e à regulagem do chuveiro.
Segundo Fernando Queiroz, engenheiro de eficiência
de energética da Cemig, isso
tem uma explicação simples.
“Uma hora de banho na temperatura ‘inverno’ por dia
pode equivaler a dois televisores ligados durante 24 horas”, diz ele.
Porém, algumas atitudes
podem ajudar na redução do
gasto com eletricidade, mesmo nessa época do ano. Em
primeiro lugar, é aconselhável
ficar de olho no tempo de uso
do chuveiro para reduzi-lo ao
máximo, sem prejuízo para a
higiene e o conforto. Além
disso, fechar a torneira quando for ensaboar o corpo e lavar os cabelos interrompe o
funcionamento do equipa-

mento e o consumo de eletricidade.
Nas cidades de Minas Gerais com clima mais ameno,
usar a chave de temperatura na
posição “morna” ou “verão”
também ajuda a economizar.
“Na posição ‘verão’, o consumo de energia cai em 30%,
o que, em uma residência,
pode significar uma redução
no consumo ao final do mês
de até 10%”, explica o engenheiro da Cemig.
Outra dica é aproveitar para
tomar banhos nos horários
mais quentes do dia e manter
as portas e janelas do banheiro fechadas para melhorar o
conforto térmico.
Modelos no mercado
Atualmente, as lojas de material elétrico e de construção
oferecem uma grande variedade de chuveiros, mas, na hora
de escolher um novo equipamento, o consumidor deve ficar de olho na potência do
equipamento, que é o principal fator de consumo de energia, independentemente das
condições de uso. Quanto
maior a potência, maior o consumo. Chuveiros com potên-

cia de 5.500 watts, por exemplo, gastam 20% a mais do
que com potência de 4.500
watts, se utilizados na temperatura mais alta.
Geralmente, os modelos
mais econômicos têm menor
potência e aquecem menos,
mas, ainda assim, é possível
aumentar a temperatura da
água, se abrir pouco a torneira. Não ocorre maior consumo de energia com esse ajuste, pois, o funcionamento do
chuveiro não muda, mas, a
menor quantidade de água é
aquecida mais rapidamente.
Alguns chuveiros vêm atualmente com um dispositivo
de ajuste eletrônico, que permite uma temperatura mais
próxima da desejada, evitando assim a utilização da potência máxima nos dias mais

frios. Mesmo assim, os chuveiros disponíveis no mercado não dispõem de muitos recursos para a redução do consumo, sendo que a melhor
dica continua sendo a de reduzir o tempo no banho. Por
isso, aproveite bem enquanto
a ducha estiver ligada para
retirar o sabão e o xampu e
não tenha surpresas no final
do mês.

Segurança
Trocar a resistência queimada do chuveiro é uma tarefa relativamente simples,
mas, como qualquer execução de serviços na instalação elétrica, pode provocar
choques se os devidos cuidados não forem tomados.
Por isso, o mais prudente é
que um profissional realize o serviço.
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EXTINTOR DE INCÊNDIO:
QUAL A IMPORTÂNCIA
E COMO UTILIZAR?

Se ocorresse um incêndio em seu local de trabalho,
você saberia utilizar o extintor de incêndio?
Primeiramente, é preciso saber que existem vários tipos de aparelhos extintores de incêndios e que esses, por
si só, são responsáveis pela extinção de incêndios bem
específicos, graças aos agentes extintores dispostos dentro de cada um. Alguns aparelhos extintores são classificados como portáteis, outros classificados como sobre
rodas. Os extintores de incêndio são equipamentos que
contêm uma limitada quantidade de um determinado
agente extintor e necessitam de condições favoráveis para
sua utilização. Desde que fabricados e mantidos de acordo com as normas técnicas brasileiras, distribuídos racionalmente e operados tecnicamente, costumam funcionar satisfatoriamente.
Provavelmente, o extintor de incêndio que está alocado
em seu ambiente de trabalho foi pensado para o local,
com características de uso e distanciamento próprios que
garantam a segurança da população da edificação. Cada
extintor de incêndio possui suas particularidades; veja
abaixo quais são e para qual situação cada um é recomendado:
* Extintor de Água: possui princípio de extinção por
resfriamento e atua em materiais como madeira, tecidos,
papéis, borrachas, plásticos e fibras orgânicas. Sua utilização em incêndios envolvendo equipamentos elétricos
energizados é proibida;
* Extintor de Gás Carbônico: seu princípio de extinção
ocorre por abafamento e resfriamento e atua em materiais combustíveis, líquidos inflamáveis e incêndio oriundo de equipamentos elétricos;
* Extintor de Pó Químico (BC): atua através de
extinção por meio de reações químicas. É utilizado para
o combate de fogo em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Geralmente, os extintores desse tipo utilizam um pó branco à base de bicarbonato de sódio para
cessar o incêndio;
* Extintor de Pó Químico (ABC): com princípio de
extinção por meio de reações químicas e abafamento, é
utilizado para contenção de fogo de qualquer natureza.
Ressalta-se ainda que o êxito no emprego dos extintores depende dos seguintes fatores: distribuição adequada
dos aparelhos pela área a proteger, manutenção adequada/eficiente e pessoa habilitada a manejar aparelhos na
extinção de incêndios. Além disso, veja abaixo um passo
a passo de como utilizar um extintor de incêndio:
* Verifique o modelo do extintor: é importante que,
previamente, você saiba o modelo do extintor que está
em seu local de trabalho. Lembre-se das dicas acima sobre cada tipo de extintor e classe de incêndio para a qual
ele é indicado;
* Prepare o extintor: retire o extintor da base ou da
haste de sustentação. Note que haverá um lacre amarelo
e um pino de segurança na parte superior do extintor; é
necessário removê-los;
* Aponte o extintor para o local do fogo: mire a mangueira do extintor na base do fogo; aperte a alavanca lentamente, de modo que o conteúdo seja descarregado. No
caso do pó químico, movimente o extintor de um lado
para o outro cerca de 15 centímetros sobre o fogo até que
se extingua; esse movimento ajudará a apagá-lo. Um extintor de incêndio comum possui cerca de 10 segundos
de duração de uso.
Após ser utilizado, e também em períodos de tempo
programados, o extintor de incêndio deve ser levado para
a manutenção, seja ela recarga ou substituição por um
novo. É interessante verificar se o extintor de incêndio
possui o selo de qualidade do INMETRO. Além disso,
mantenha-o longe do alcance de crianças e verifique se
todos em seu local de trabalho sabem a localização dos
extintores.

Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Vereadores visitam sede do SindServa
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Varginha
(SindServa), Miller Fagundes, recebeu os vereadores
Dudu Ottoni, Dr. Lucas e
Joãozinho Enfermeiro na
sede da Associação.
Na oportunidade, Miller
falou sobre a função do
SindServa, que é oferecer
benefícios para os servidores e principalmente reivindicar o aumento do salário,
ticket, melhores condições
de trabalho, direito de insalubridade e penosidade,
entre outros fatores.
“O SindServa tem mais
de duas décadas e ainda não
possui sede própria. O vereador Dudu Ottoni perguntou se o Sindicato poderia receber a doação de
um terreno para a construção da nossa sede e eu disse sim. Conto com o apoio
dos vereadores para que
essa doação aconteça”, afirmou o Presidente da Associação.
Segundo Dudu Ottoni, a
visita teve como objetivo
dar as boas vindas ao novo
Presidente do SindServa e
conhecer os novos projetos
da instituição. “Aproveitamos ainda para reforçar
nosso compromisso em
apoiar as ações que ofereçam melhorias aos nossos
servidores”, ressaltou o vereador. Dudu Ottoni.
Ainda, de acordo com
Miller, Dr. Lucas e Joãozinho Enfermeiro se colocaram à disposição para
ajudar o Sindicato a adquirir plano de Saúde para os
servidores.
Joãozinho Enfermeiro
ressaltou que a visita solicitou algumas melhorias
para os servidores. “Ficamos satisfeitos em ver que
o presidente do SindServa
acredita na valorização do
servidor público e está empenhado em promover essas e outras melhorias”,
afirmou.
Para Miller, “os vereadores afirmaram que a Câmara está de portas abertas
para nos atender e se precisarmos fazer o uso da tribuna, está a nossa disposição”, concluiu.

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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Presidente da Câmara de Varginha
representa o Legislativo no
Primeiro Afro Empreendedoras

A presidente da Câmara
Municipal de Varginha,
vereadora Zilda Silva, participou do I Afro Empreendedoras, evento idealizado
pelo Núcleo de Diversidade do Grupo Unis, com o
objetivo de responder às
principais dúvidas e potencializar o crescimento de
mulheres que buscam empreender e criar novas
fontes de renda.
O evento, que foi transmitido ao vivo pelo
Youtube, no canal do Grupo Unis, marcou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha e contou com a
parceria do Cesul Lab,
Higor Paz Advogados e
Câmara Municipal de
Varginha.
Apresentado pela Líder
da Diversidade do Grupo
Unis, Érika Tobias, o I Afro
Empreendedoras teve a participação de várias mulheres empreendedoras, que
trocaram experiências sobre
os seus cases de sucesso em
uma roda de conversa.
Ao convidar a vereadora
Zilda Silva para a sua fala,
Érika fez questão de ressaltar a abertura que tem dentro do Legislativo de

Varginha e do apoio que a
vereadora Presidente destina às causas femininas. “A
Zilda é uma mulher que
acredita nos meus projetos,
acredita na mulher preta e
ao me convidar para participar do Projeto Parlamento Mulher, da Câmara de
Varginha, me fez sentir uma
pessoa rica, que tinha algo
a contribuir com as pessoas”, disse Érika.
Zilda agradeceu à fala da
apresentadora e ainda contou sua história de vida,
seus trabalhos sociais e
abordou como entrou na
política. “Agradeço à Érika
pelas palavras e só reafirmo
o que ela tem feito. É uma
mulher participativa, que
surpreende com idéias novas. Ela é uma pessoa que
agrega no nosso projeto Parlamento Mulher”, disse a
Presidente.
Ela, Zilda Silva, ainda
completou sua fala aos participantes explicando os desafios da mulher na política
e o sonho de ter mais mulheres ocupando seus espaços no parlamento. “A participação da mulher na política ainda é um desafio que
enfrentamos. Por mais que
a gente fale, tente ser inspi-

ração para mais participantes é difícil mudar essa realidade. Aqui mesmo em
Varginha, de 15 vereadores
sempre é só uma mulher
eleita, mesmo a maioria do
eleitorado sendo feminino.
Temos feitos vários trabalhos na Câmara Municipal
e faço questão de envolver
as mulheres nessas atividades, para impulsionar essa
participação feminina. Inclusive, aproveito para convidar a todos para participarem do Seminário que vamos promover no dia 6 de
agosto sobre o Combate à
Violência contra as Mulheres. Acredito que este seja
um assunto que é responsabilidade de todos nós”, concluiu Zilda.
No final do evento foi
divulgado pela Educação
Corporativa do Grupo Unis
que as mulheres interessadas em ter uma mentoria
poderiam se cadastrar para
participar do Programa
Corporativo para Empreendedoras.
Dez mulheres serão
selecionadas para receber
mentorias nas áreas de
Marketing, Inovação, Jurídico, Empreendedorismo e
Finanças.

De 19 de julho à 13 de agosto na sede da SEDUC
Av. Brasil 171 - Vila Pinto, das 8h00 às 15h00
A Secretaria Municipal de
Educação de Varginha
(SEDUC)
iniciou
o
cadastramento escolar. O cadastro é para o pai, mãe ou
responsável pela criança garantir a vaga de seu filho no
CEMEI ou na Escola Municipal. O cadastro é para criança vindo de outra localidade ou transferido de escola
particular.
A criança que já está matriculada na rede Municipal
de Ensino de Varginha não
necessita fazer o cadastro - so-
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mente a renovação de matrícula, na própria unidade escolar onde o filho estuda.
O cadastramento é para
atender criança que estuda no
Ensino Fundamental I, Educação de Jovens e Adultos e
crianças com 4, 5 e 6 anos
completos ou que vão completar essa idade até 31 de
março de 2022.
Para o cadastro é importante que os pais ou responsáveis
levem os seguintes documentos: certidão de Nascimento,
comprovante de Residência

através da conta de energia
elétrica (Cemig) ou água
(Copasa) no nome do pai, ou
da mãe, ou do responsável
pela criança, e o contrato de
aluguel (original e cópia dos
documentos), e, para a criança do Ensino Fundamental,
levar a Declaração de Escolaridade.
O Cadastramento Escolar
2021 para o ano letivo de
2022 iniciou dia 19 de julho
e vai até 13 de agosto, na sede
da SEDUC, na Av. Brasil,
171- Vila Pinto, das 8h às 15h.
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HOMENAGEM AO
Perguntas Corriqueiras

* Há 3 períodos na vida: Infância, Juventude e Você ainda está com
ótima aparência.
*****
* Eis aqui a pergunta mais desafiadora que ouvi nos últimos tempos:
- O Rei do futebol é negro...
- O político mais poderoso do mundo é negro...
- O líder da oposição (Partido Republicano) também é negro...
- A mulher mais rica e influente na mídia é negra...
- O melhor jogador de golfe de todos os tempos é negro...
- As melhores jogadoras de tênis do mundo também negras...
- O ator mais popular do mundo é negro...
- O piloto de corrida mais veloz do mundo é negro...
- O mais inteligente astrofísico na face da terra é negro...
- O homem mais rápido do mundo é negro...
... Por que, no Brasil, eles precisam de cotas?
*****
* É com muita tristeza que participamos o falecimento de um amigo muito querido, que se chamava BOM SENSO... e que viveu muitos e muitos anos entre nós. Ninguém conhecia com precisão a sua
idade, porque o registro do seu nascimento foi desclassificado há
muito tempo, tamanha a sua antiguidade (...)
*****
(...) Mas, nos lembramos muito bem dele pelas suas lições de vida,
tais como:
- “O mundo pertence àqueles que se levantam cedo.”
- “Não podemos esperar tudo dos outros.”
ou ainda
- “O que me acontece pode ser, em parte, também por minha culpa.” (...)
*****
(...) O Bom Senso só vivia com regras simples e práticas como “Não
gastar mais do que se tem”, e de claros princípios educativos: “São
os pais que dão a palavra final.” (...)
*****
(...) Acontece que o Bom Senso começou a perder o chão, quando
alunos e até pais passaram a atacar os professores, e as drogas infestaram o mundo. Sabendo que um educador foi afastado, ao repreender um aluno por comportamento inconveniente na aula, agravouse o seu estado de saúde. (...)
*****
(...) Deteriorou-se mais ainda quando as escolas foram obrigadas a
ter autorização dos responsáveis até para um curativo no machucado de um aluno; sequer podiam informar aos pais de outros perigos
mais graves incorridos pela criança. (...)
*****
(...) Enfim, o Bom Senso perdeu a vontade de viver quando percebeu que os ladrões e os criminosos, inclusive os de “colarinho branco”, tinham melhor tratamento do que as vítimas. Também recebeu
fortes golpes morais e físicos quando a Justiça decidiu que era crime defendermo-nos de algum ladrão, na nossa própria casa, enquanto a este último é dada a garantia de poder queixar-se por agressão e atentado à integridade física... (...)
*****
(...) O Bom Senso perdeu definitivamente toda confiança e vontade
de viver, quando soube que uma senhora, por não perceber que uma
xícara de café quente iria queimá-la ao derramá-lo em uma das pernas, recebeu por isso uma colossal indenização do fabricante da
cafeteira elétrica. (...)
*****
(...) Certamente vocês já reconheceram que a morte do Bom Senso
foi precedida pelo falecimento dos seus pais: Verdade e Confiança;
da sua mulher: Discrição; da sua filha: Responsabilidade; e do filho: Juizo. (...)
*****
(...) Então, o Bom Senso deixa o seu lugar para 4 falsos irmãos:
- Eu conheço os meus direitos e também os adquiridos;
- A culpa não é minha;
- Sou uma vítima da sociedade;
- Meus pais não sabem nada e cobram demais. (...)
*****
(...) Claro que não haverá multidão no seu enterro, porque já não
temos muitas pessoas que o conheçam bem, e poucos se darão conta de que ele partiu.
(...) Mas, se você ainda se recorda dele, caso queira reavivar a sua
lembrança, avise todos os seus amigos do desaparecimento do saudoso Bom Senso. Ou, senão, não faça nada... Deixe tudo como está!...
*****
* Vejam para onde vão os impostos extorquidos dos bolsos da população brasileira: “Os sapatos dos nossos parlamentares devem brilhar mais que as barrigas inchadas e verminadas das nossas crianças famintas”... Duro de acreditar! O então presidente da Câmara
Federal, o “triste” deputado Marco Maia (PT-RS), queria todos os
parlamentares, assessores e funcionários da Casa, de sapatos reluzentes. (...)
*****
(...) Abriu uma licitação para contratar serviços de engraxataria no
prédio, num total de R$ 3,135 milhões por 12 meses, o que dá R$
261 mil por mês, ou ainda R$ 8.700,00 por dia. O valor diário equivale à alimentação de 174 famílias num mês, pelas normas do falido Fome Zero! (...)
*****
(...) A custos da iniciativa privada, são mais de 3.500 pares de sapatos engraxados diariamente. Pode?...
É, pessoal, os palhaços somos nós... Temos que pagar o projeto Fome
Zero e com os sapatos desengraxados, ou pior, sujos com toda essa
lama, na qual se misturam os dirigentes desta pobre Nação.

AGOSTO 2021

01 - Tira-se antes de receber?
02 - Só anda se a gente bate nele?
03 - Maneira de um florista viver?
04 - Dá flor no galho e fruto na raiz?
05 - Fica cheio de dia e vazio à noite?
06 - Tem coroa e às vezes até três raizes?
07 - Como impedir que um gambá cheire mal?
08 - Casa com vinte moradores branquinhos?
09 - Foi verde, tornou-se preto, morreu vermelho?
10 - De boca para cima fica vazio, invertido fica cheio?

?

?
?

?

Perguntas Culturais
11 - Faça o plural de “pau-de-arara?
12 - Classificação do pronome “alguém”?
13 - Dinheiro que Yeltsin leva no bolso?
14 - Órgão onde situam-se as cordas vocais?
15 - Anotação léxica da palavra “cinquenta”?
16 - Comemoração do segundo domingo de agosto?
17 - Autor da música do Hino da Independência?
18 - Continente da Tailândia, Índia e Indonésia?
19 - Reta que corta o círculo passando pelo centro?
20 - Razão de não se crasear: “assistí a duas sessões”?

* Áries 21/3 a 20/4 - Procure não
ser imediato, querendo resultados rápidos. A natureza não dá saltos.
* Touro 21/4 a 20/5 - Dê um tempo
às pessoas para que também elas possam se manifestar. Mais calma.
* Gêmeos 21/5 a 20/6 - Contendo
nosso gênio, conseguimos forças
para lutar com mais inteligência.
* Câncer 21/6 a 21/7 - Aprenda com
as pessoas à sua volta. Todas têm
muito a lhe ensinar. Mais humildade.
* Leão 22/7 a 22/8 - Mais simpático
e humilde atrairá bons fluídos para
si e o lar. Todos serão felizes.
* Virgem 23/8 a 22/9 - Procure conhecer e pôr em prática a Prova Quádrupla de Rotary Club Internacional.
* Libra 23/9 a 22/10 - Hora de saber lidar com receita e despesa. Elabore uma lista. Veja prioridades.
* Escorpião 23/10 a 21/11 - Foi bom
o encontro de amigos, a festa, mas,
o melhor mesmo, foi sua presença.
* Sagitário 22/11 a 21/12 - Ocupe
seu tempo com algo que lhe dá prazer – dançar, praticar esportes, ler.
* Capricórnio 22/12 a 21/01 - Procure dominar a situação, mesmo adversa, mantendo a calma e respeito.
* Aquário 21/01 a 19/2 - Dê importância à convivência no lar e no trabalho, desde que não o prejudique.
* Peixes 20/02 a 20/03 - Ensine aos
seus treinar mais o que é difícil e o
impossível desaparecerá de sua vida.

?

* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - - 1 Fotografia; 2- Prego; 3- Num mar-de-rosas; 4Amendoím; 5- Calçado; 6- Dente; 7- Apertando bem o focinho dele;
8- Maço de cigarros; 9- Carvão; 10- Chapéu; 11- Paus-de-arara; 12Pronome indefinido; 13- Rublo; 14- Laringe; 15- Trema; 16- Dia dos
Pais; 17- Dom Pedro I; 18- Asiático; 19- Diâmetro; 20- Porque o “a”
está diante de um numeral cardinal referente ao substantivo.

Nota de Falecimento

SORRIA...

MESMO SEM EST
AR SENDO FILMADO
ESTAR

* Beleza nos olhos - A professora pergunta ao Joãozinho:
- Quando eu digo “eu fui bonita” é passado; quando eu digo “eu sou bonita” é o quê?
Joãozinho responde, com certeza: - É mentira, professora...
* Velhinhos... Um casal de velhinhos está deitado na cama. A esposa não
está satisfeita com a distância que há entre eles. Ela lembra:
- Quando éramos jovens, você costumava segurar a minha mão na cama.
Ele hesita e, depois de um breve momento, estica o braço e segura a mão
dela. Ela não se dá por satisfeita:
- Quando éramos jovens, você costumava ficar bem pertinho de mim.
Uma hesitação mais prolongada agora e, finalmente, resmungando um
pouco, ele vira o corpo com dificuldade e se aconchega perto dela da melhor maneira possível.
Ela ainda insatisfeita:
- Quando éramos jovens, você costumava morder minha orelha.
Ele dá um longo suspiro, joga a coberta de lado e sai da cama.
Ela se sente ofendida e grita:
- Onde você vai?
- Buscar a dentadura, véia chata!
* O poder da propaganda! Duas criancinhas de cinco anos conversam no
quarto. O menino pergunta para a menina:
- O que você vai pedir no Dia da Criança?
- Eu vou pedir uma Barbie, e você?
- Eu vou pedir um Tampax! - responde o menino.
- Tampax? O que é isso?!
- Nem imagino... Mas na televisão dizem que com Tampax a gente pode ir
à praia todos os dias, andar de bicicleta, andar a cavalo, dançar, ir ao clube,
correr, fazer um montão de coisas legais, e o melhor... Sem que ninguém
perceba!
* Quer casar? Enquanto viajavam de carro, o filho pergunta pro pai:
- Papai, quanto custa casar?
- Não sei, filho, ainda estou pagando por isso, respondeu o coroa, desanimado.
* Na livraria - O senhor tem algum livro bom para ler?
- Tenho “Os últimos dias de Pompéia”.
- Negativo. Eu não gosto de coisas tristes. Ela morreu de quê?
- Eu acho que foi de erupção.
* Bêbado Esperto - Ao sair do boteco, todo embriagado, o bêbado andando na rua, toca o interfone de uma casa e pergunta:
- Seu marido está aí?
- Está. Quem quer falar com ele?
-Deixa para lá, obrigado.
* Político - O político morre e vai para o Céu. Chegando lá, São Pedro diz:
- Olá meu amigo, bem-vindo ao Céu! Por incrível que pareça, você está na
lista para entrar no Céu, mas, como você foi político na Terra, temos um
procedimento extra antes de você entrar. É o seguinte: você vai poder passar 24 horas aqui no Céu e logo depois vai passar 24 horas no Inferno. Aí
então você poderá decidir onde quer ficar.
O político achou muito bom, passeou pelo Céu e viu um monte de jardins
cheios de anjos e nuvens, música celestial, uma paz incrível, e ficou impressionado. Logo depois disto pegou um elevador e foi conhecer o inferno. Chegando lá o Capeta o recebeu em pessoa: - Olá meu amigo... Seja
bem-vindo ao inferno! Aqui você vai ser tratado como um rei! Poderá comer e beber de tudo que quiser, a qualquer hora, e é tudo grátis! Temos as
mais bonitas mulheres, os melhores carros, tudo de bom e do melhor, e
tudo aqui é seu também. Pode ficar a vontade e aproveitar tudo o que você
quiser!
O político ficou pasmo. O inferno era realmente tentador. Depois de 24
horas ele voltou ao Céu para falar com São Pedro e comunicar sua decisão:
- São Pedro, eu agradeço muito a sua gentileza de me convidar para entrar
no Céu, mas, para ser sincero, depois que eu conheci o inferno e fui tão
bem recebido pelo Capeta, devo dizer que minha decisão final é ir morar
no inferno mesmo! Você nem imagina como é lá!
- Tudo bem, seu político, a decisão é sua, e devo respeitar! Dizendo isso,
São Pedro colocou o político de volta no elevador e o mandou de volta
para o Inferno. Quando o político chegou lá, ele entrou e viu um lugar
terrível! Um lixão, que cheirava muito mal, um monte de gente gritando e
sofrendo, tudo de pior que ele já havia imaginado que pudesse existir e
muito mais. Então ele procurou o Capeta e perguntou:
- Seu Capeta, ontem mesmo eu vim aqui e você me mostrou um lugar
incrível, onde eu ia morar e aproveitar o resto da minha vida! Cadê aquele
lugar maravilhoso? O que aconteceu? Não estou entendendo!
- Ah, seu político... É que ontem a gente queria o seu voto, e hoje nós já
ganhamos a eleição!
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Trova
Que vida boa, se a gente
Só deixasse acontecer,
Sem buscar, constantemente,
Impor seu próprio querer.
Soares da Cunha
Tempo
O tempo que você perde com maus pensamentos
e palavras de desânimo é o mesmo que você poderia ganhar com pensamentos construtivos e
com palavras positivas de estímulo e amor. Procure aproveitar bem o seu tempo, com bons pensamentos e com boas palavras. Você tem tudo
nas mãos para começar a construir, agora mesmo, a sua felicidade.
________________
Por que você fica rouco?
Rouquidão é sinal de que alguma coisa não vai
bem em relação à produção vocal. Geralmente, a
rouquidão pode acontecer quando a musculatura
responsável por essa produção está sendo usada
por muitas horas diárias, de forma inadequada,
ou se a pessoa mantém hábitos inadequados,
como: uso de cigarro, bebida alcoólica, falta de
sono e alimentação desequilibrada. Algumas pessoas que apresentam rouquidão dizem que acordam com a voz melhor, mas, durante o dia, ela
piora. Isso ocorre porque, durante o sono, existe
um relaxamento da musculatura responsável pela
produção vocal, porém, o uso inadequado dessa
musculatura durante o dia causa “estresse vocal”,
originador da rouquidão. ______________
Estresse
O maracujá, o mulungu (maracujá da família) e
tomilho são considerados de apoio à luta contra
o estresse. Se usado sozinho, é claro, o poder de
cada um diminui significativamente. Isto é, deve
ser combinada com outras medidas - como atividade física e alimentação saudável - para ajudar
na prevenção desta doença que causa insônia, ansiedade, nervosismo, perda da libido e muitos outros sintomas que ameaçam a saúde.
_____________________
Encontre a sua tribo
Se você gosta de esportes, certamente irá sentirse bem com amigos que também gostam. Portanto, faça um esforço para encontrar pessoas com
quem possa compartilhar e trocar idéias. Uma
das atitudes mais importantes para garantir a
longevidade é cercar-se de pessoas que vão lhe
dar suporte e que conectam ou reconectam você
com o sentido maior que você dá à sua vida.
______________________
Fasf Food em alta
Pesquisadores canadenses estudaram os efeitos
neurológicos do consumo frequente de fast food.
Além do que já sabemos dos prejuízos à saúde,
foi descoberto que esses alimentos deixam as
pessoas mais impacientes, mesmo sem uma pressão real. Também se perde a motivação de poupar dinheiro, já que estimula uma busca de gratificação imediata, independentemente do preço.
São efeitos subliminares dos lanches rápidos. Portanto, procure sempre ter uma alimentação saudável.
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9 9989-6039 E-mail: cordete@bol.com.br

Tabela do
do Campeonato
Campeonato Mineiro
Mineiro
Tabela
Segunda Divisão
Divisão 2021
2021
Segunda
Após 11 anos, o VEC Varginha Esporte Clube estará de volta a uma competição oficial. A Federação
Mineira de Futebol (FMF)
divulgou, na última semana, a Tabela da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro 2021. O VEC estréia
dia 11 de setembro, às 15h,
fora de casa, diante do

Festival de
Cinema de
Varginha
consagra mais
de 90 artistas
de todo o Brasil
Aconteceu dia 29/07 a
Premiação de um dos maiores Festivais de Cinema Independente do País, o
OFFCINE. Para esta edição
foram distribuídos 91 prêmios, marca de poucos festivais
no País. O OFFCINE premiou
Curtas, Médias, Longas,
Documentários, Filmes de
Animação e uma categoria reservada somente para Filmes
Mineiros.
A Premiação aconteceu
online, ao vivo, através de um
grupo do Offcine no facebook
www.facebook.com/groups/
premiosoffcine/ e em paralelo a plataforma online do festival www.offcine.com nos seguintes horários: às 9h00 Premiação de Animações e
Filmes Mineiros; às 15h00 *

6

Santarritense - de Santa
Rita do Sapucaí.
A primeira partida em
casa, na competição, acontecerá no dia 19 de setembro, contra o Três Corações,
no Estádio Dilzon Melo, o
famoso “Melão”.
O Varginha Esporte Clube está no Grupo A, ao lado
de Atlético Três Corações,

Premiação de Documentários
e Curtas Metragens; às
20h00- Premiação de Longas
e Médias Metragens.
Como característica única
dos Festivais realizados pela
Marina Azze, o Juri é composto pelos próprios diretores
concorrentes do Festival e por
Membros da AIC- Academia
Independente de Cinema,
onde os membros são os vencedores de edições anteriores
e festivais realizados pela
mesma.
"Esta edição foi um sucesso! E vem coroando o Festival Offcine como um dos mais
importantes do País. O programado nas oficinas eram 30
vagas, tivemos mais de duzentos inscritos. Resolvemos ampliar para mais de 70 vagas.
As oficinas sempre nos foram objetivo. Mas, elas aconteciam em Varginha, e este
ano, com a pandemia, pudemos atingir online o País todo.
É maravilhoso, diretamente
de uma cidade que a pouco
tempo atrás nem cinema tinha, terem alunos do Norte ao
Sul do País em encontro com
os melhores profissionais do
cinema Nacional e tudo de
forma gratuita.
Com relação a mostra competitiva, tivemos 695 filmes
inscritos. Um sucesso estrondoso. Estamos finalizando
com chave de ouro. Não é
todo dia que um festival premia com mais de 90 prêmios",
relata Marina Azze, realizadora do festival.

Figueirense, Santarritense e
Poços de Caldas.
O término da primeira
fase está previsto para o dia
13 de novembro. Os dois
melhores de cada chave e os
dois melhores terceiros colados avançam às quartas
de final.
Sobre a volta do VEC
ressaltou Tiago, treinador
do VEC: "Estamos ansiosos
e com uma grande expectativa para a estréia no campeonato Mineiro. A equipe
está muito focada e treina
arduamente para começar o
campeonato da melhor maneira possível.
Após 11 anos parado, eu
vejo que os dirigentes e as
pessoas na Cidade têm muita esperança e orgulho na
volta do time. Vejo que as
pessoas têm muito amor ao
Clube e vamos fazer tudo
para não decepcioná-las”.
Além deste campeonato,
o VEC estreará no Campeonato Mineiro Segunda Divisão Sub-17. As avaliações
para atletas nesta categoria
estão abertas para quem
deseja participar. Acesse
www.varginhavec.com.br e
seja atleta.

>

Confira ao lado
os jogos do VEC na
primeira fase da
competição.
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