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Nova Rotatória no bairro Santa Maria recebe iluminação de LED
Eleições de 2.022 para Presidente ... Senadores ... Deputados Federais... Estaduais, e as de 2.024 novamente para Prefeito... e Vice ... e Vereadores. Tudo e todos,
com o apoio de cabos eleitorais. Então, vejam, no final a valorosa base de apoio.
Dos candidatos a Vereador, os cabos eleitorais. Dos candidatos a deputado Estadual, os Vereadores. Dos candidatos a Deputado Federal, os apoios de candidato à
eleição ou reeleição de Deputados Estaduais. Senadores e Presidente da República
constituem suas bases de votos na corrente formada pelos deputados e vereadores.
E aí você, Leitor, fica a pensar e indagar: e os Prefeitos?
Ora, ora os prefeitos! São as eminências arrebatadoras do maior número de votos. São eles os procurados, os paparicados, por todos os candidatos.
Vejam quanto é importante e até primordial, para os candidatos, tudo a começar
pelos apoios dos prefeitos, buscando os apoios dos vereadores que trazem os seus
cabos eleitorais.
As eleições de 2.022 são ‘um prato cheio’ vindo rumo, afora os prefeitos, aos
vereadores. E veremos cada vereador buscando “os seus votos” para um “seu”
deputado, seja tanto estadual quanto federal.
O apoio do vereador a um candidato a deputado estadual, a um deputado federal
e até a um Senador, e até mesmo a candidato a Presidente do Brasil, vale “ouro”. São “a bola da vez” na
busca de votos, não para si, mas, contando certo de ter
um ou mais canais na esfera política superior - deputado estadual, federal e senador.
A Edição 736
Aqui em Varginha, depois do dinâmico prefeito
do Jornal
Mauro Teixeira, estamos hoje com o super-dinâmico
MINAS DO SUL
prefeito Vérdi Lúcio Melo. E este seu dinamismo está
foi lida por
a despertar o interesse dos mais diversos candidatos,
21.503 leitores
desde a deputado estadual, quanto a federal. Os candie suas páginas
datos a Senador e a Presidente, normalmente vem no
folheadas 104.071
bojo dos candidatos a deputado estadual e federal.
Leitor, por último, fora desse corrente política forvezes
* Registro da PAPER4WEB
mada por prefeitos e vereadores e seus cabos eleitorais,
Publisher’s Social Media
tem aqueles que buscam votos para um candidato seu
parente, seu amigo ou indicado por um seu amigo.
Assim, vemos ao final de uma eleição, formar uma
lista enorme de candidatos, principalmente a deputado
estadual e a deputado federal que obtiveram votos na
nossa Varginha.
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Novo Forum de Varginha
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Novo Forum de Varginha Nova Rotatória no bairro Santa

Maria recebe iluminação de LED

Presidente Gilson Lemes,
ao lado do ministro do
Superior Tribunal de
Justiça (STF), João
Otávio de Noronha,
inaugurou a nova Casa
da Justiça em Varginha
O presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais,
desembargador Gilson Soares Lemes, inaugurou na sexta-feira, 20 de agosto, o novo
Forum Doutor Antônio Pinto de Oliveira em Varginha.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STF), João
Otávio de Noronha, esteve
presente na cerimônia.
O prefeito Vérdi Lúcio
Melo e o vice Prefeito Leonardo Ciacci, bem como a
Presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereadora
Zilda Silva participaram da
solenidade de inauguração
da nova sede do Forum de
Varginha, construida numa
área doada pela Prefeitura de
Varginha, no bairro Vale das
Palmeiras.
A inauguração acontece
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após 2 anos e 5 meses de
obras. O prédio vai concentrar todos os serviços da Justiça Comum realizada no
Forum de juizados Especiais
localizados no centro de
Varginha.
O investimento na obra
foi de R$ 24 milhões. Duzentos funcionários vão trabalhar no local.
Na oportunidade o prefeito Vérdi Lúcio Melo cumprimentou todos os responsáveis pela obra “que certamente resultará na qualidade dos atendimentos e na agilidade dos processos. Hoje
podemos dizer que iniciamos

uma nova era na Magistratura varginhense.
Quero aqui cumprimentar meu amigo, diretor do
Foro da Comarca de Varginha, Dr. Antonio Carlos Parreira e sua equipe, e, na sua
pessoa cumprimento todos
os que colaboraram para que
este sonho se concretizasse.
Deixo aqui minhas saudações especiais ao Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, e ao desembargador
Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais que nos
honram com suas presenças”.

A prefeitura de Varginha já concluiu as
obras de iluminação da nova e moderna
Rotatória no bairro Santa Maria.
Mantendo o mesmo padrão da iluminação de Led de toda a cidade, no local
foram instaladas 14 luminárias de 120W
fabricadas na fábrica Phillips/Signify de
nossa cidade, totalizando 1680 watts (medida de potência), correspondendo a
200.000 mil lux (medida de iluminação),
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distribuídos em toda a área para garantir
maior segurança de pedestres e motoristas
que estarão usando aquele novo espaço.
Além da iluminação da Rotatória, segundo o prefeito Vérdi Lúcio Melo “a iluminação da avenida Miguel Alves, próxima ao local, está prevista para ser realizada nos próximos meses, completando a iluminação daquele importante setor viário de
nossa cidade”.
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Hospital Bom Pastor é selecionado para
o Projeto “Saúde em Nossas Mãos”

Recapeamento na região do Porto Seco e
do Aeroporto é uma das ações de
infraestrutura da Prefeitura de Varginha

Varginha tem saldo
positivo em julho de mais
de 450 empregos
Varginha teve saldo positivo de 451 empregos gerados
no mês de julho deste ano, de acordo com dados do Novo
Caged, que estão, inclusive, no site do Serviço Brasileiro
de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – Sebrae em
https://www.inteligencia-sebraemg.com.br/mercado-detrabalho-mg.
Os setores que mais contrataram foram serviços, comércio, indústria e construção civil. Para o prefeito Vérdi
Lúcio Melo, a geração de empregos é reflexo do trabalho
da Administração Municipal de incentivo a expansão e
conquistas de novos empreendimentos para Cidade e
Município. “Temos trabalhado efetivamente para atrair novas empresas e também estamos dando apoio àquelas que
já estão instaladas no nosso Município”, explica Vérdi.
Para isso, o Município tem passado por uma verdadeira revolução na mobilidade urbana incluindo a construção de rotatórias como nos bairros Santa Maria e Vila
Paiva, manutenção asfáltica com recapeamento em diversas vias e também sinalização horizontal como vertical,
além da substituição de lâmpadas de vapor de sódio pela
tecnologia LED, (mais de 18 mil luminárias por toda cidade) .
No acumulado, de janeiro até julho, Varginha tem saldo positivo na geração de 1916 empregos. O secretário
municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano
Cornélio, avalia que “podemos perceber que alinhados ao
programa de retomada econômica do Estado, Varginha se
encontra em meses consecutivos no aumento do número
de empregos formais segundo o Caged. Isso demonstra
que uma política focada no desenvolvimento, na
desburocratização e no incentivo aos negócios permite um
crescimento sustentável das empresas no Município”.
Nesse sentido, Varginha entrou na rota de atração de
novos investimentos devido a um ambiente de negócios
favorável com infraestrutura, logística e incentivos. “Por
esse motivo, em breve noticiaremos novas empresas e expansão de empreendimentos com geração de empregos e
renda para nossa Cidade”, ressalta o prefeito Vérdi.

Hospital Bom Pastor é
selecionado para o Projeto
“Saúde em Nossas Mãos”
do Ministério da Saúde.
Objetivo é cuidar dos
nossos pacientes com mais
segurança, evitando infecções e garantindo uma gestão mais eficiente sem desperdícios.
O Hospital Bom Pastor
de Varginha foi selecionado
para o Projeto “Saúde em
Nossas Mãos: Melhorando
a Segurança do Paciente em
Larga Escala no Brasil”.
De 391 hospitais participantes, 204 foram selecionados, e agora, juntos, vão
atuar para aperfeiçoar a assistência voltada aos pacientes.
O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde
com o suporte técnico oferecido pelo conjunto dos 6
Hospitais do Proadi-SUS
(Hospital Albert Einstein,

Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, Hospital da Beneficência Portuguesa, Hospital
do Coração, Hospital Moinhos de Vento e Hospital
Sírio Libanês), com uso da
metodologia do Modelo de
Melhoria e BTS (Breakthrough Series) desenvolvida pelo (IHI- Institute for
Healthcare Improvement).
Essa seleção mobilizou
profissionais de UTI, Núcleos de Segurança do Paciente, Qualidade, Comissões de Controle de Infecção Hospitalar e as diretorias dos hospitais.
O projeto utilizará uma
metodologia colaborativa
onde “todos ensinam e todos aprendem”.
Para o hospital, uma
oportunidade de aprimoramento de conhecimento e
atualização com os hospitais de referência a nível
nacional, com ganhos dire-

gás proporciona benefícios
significativos ao meio ambiente além do custo de manutenção de máquinas,
transporte e armazenamento ser menor.
“A disponibilização do
gás natural para os estabelecimentos industriais representa um atrativo importante na busca por novos
investidores, especialmente
em momentos de crise na
economia do País”, explicou o parlamentar.

motivação imensurável para melhorarmos a qualidade da assistência aos nossos
clientes; temos uma equipe
maravilhosa que, tenho certeza, que vai se empenhar
muito no projeto.
Cuidar dos nossos pacientes com mais segurança e
mais eficácia será o nosso
foco. Tenho certeza que faremos jus a essa demanda a
nós concedida. Contem
com nossos esforços”. (Ivan
Ribeiro de Carvalho - Líder
da Seção de Enfermagem
Intensiva).
O Prefeito Vérdi Lúcio
Melo parabenizou a equipe
do Hospital Bom Pastor por
mais essa conquista. “Esse
é o reflexo de um trabalho
competente realizado por
uma equipe dedicada e que
está sempre pensando no
bem-estar da nossa população”, disse o prefeito.

Vereadora Zilda Silva
quer melhorias em
trechos de Ruas no Agenda de Cursos para
bairro da Vargem
este mês de setembro

Vereador Dudu Ottoni
solicita informações sobre
a Gasmig em Varginha
O vereador
Dudu Ottoni apresentou um requerimento pedindo
informações sobre
o funcionamento
da GASMIG –
Companhia de
Gás de Minas Gerais em Varginha.
Dudu questiona se a empresa está atuando efetivamente na cidade, se há consumidores do gás no Município e qual modalidade de
fornecimento é aplicada.
Em caso negativo, o vereador quer saber o que está
pendente para que Varginha
possa ter o fornecimento de
gás.
Segundo ele, por ser uma
fonte de energia versátil, segura e econômica, o uso do

tos para a população de
Varginha e região.
A equipe do Hospital
Bom Pastor está ansiosa
para os próximos 24 meses
de imersão nas atividades
propostas pelos Hospitais
referência.
“Que felicidade Varginha
ter sido contemplada para
fazer parte do desse importante projeto. São 204 municípios, em especial o Hospital Bom Pastor. Isso nos
enche de felicidade, nos enche de alegria por sua escolha”, disse o Sr. Edson
Menegueli - Presidente da
Fundação Hospitalar do
Município de Varginha
(FHOMUV).
“Foi com muita satisfação que recebi a notícia de
que o Hospital Bom Pastor
foi contemplado com o projeto "Saúde em Nossas
mãos". Além de ser um orgulho para todos nós, é uma

A Presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva, apresentou uma indicação pedindo que seja feito o alargamento da via, ampliação da ponte, limpeza e alargamento
do ribeirão, retirada de um poste na esquina e melhorias
de acesso ao bairro São Lucas, nas ruas Antônio
Benevides e Rua Abrahão Cainelli, no bairro da Vargem.
De acordo com a vereadora, por serem ruas importantes e com intenso fluxo de veículos, inclusive, caminhões e máquinas, é preciso de uma estrutura melhor
para suportar a quantidade de veículos.
“Além de serem muito estreitas e não possuírem calçadas, o que aumenta o risco de acidentes e atropelamentos, há anos os moradores da referida localidade e
os motoristas que por ali transitam sofrem com a precariedade da infraestrutura das vias, que são estreitas e
captam o duplo fluxo de trânsito, centro – vargem –
zona rural – centro”, explicou a vereadora
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CARAVANA DO SABER DIGITAL.
Segue abaixo os links para inscrições dos cursos e anexos das
artes.
* CPCS E SUA REPERCUSSÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: Segunda 13/09/2021, 14h ás 17h –
Terça 14/09/2021, 14h ás 17h – Quarta 15/09/2021, 14h ás 17h Quinta 16/09/2021, 17h
https://www.sympla.com.br/cpcs-e-sua-repercussao-das-normasbrasileiras-de-contabilidade-caravana-do-saber-digital-feconmg__1293752
* PERÍCIA CONTÁBIL BANCÁRIA: Terça, 14/09/2021, 14h ás
17h – Quarta, 15/09/2021, 14h ás 17h
https://www.sympla.com.br/pericia-contabil-bancaria-caravana-dosaber-digital---feconmg-e-sindconts__1327439
* FUNRURAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
PRODUTOR RURAL: Terça, 14/09/2021, 18h ás 22h – Quarta, 15/
09/2021, 18h ás 22h
https://www.sympla.com.br/funrural---contribuicao-previdenciariado-produtor-rural-caravana-do-saber-digital__1325571
* ESOCIAL - CRUZAMENTO DAS INFORMAÇÕES TRABALHISTAS, TRIBUTOS E SST: Quarta, 15/09/2021, 14h ás 17h –
Quinta, 16/09/2021, 14h ás 17h
https://www.sympla.com.br/esocial---cruzamento-das-informacoestrabalhistas-tributos-e-sst---caravana-do-saber-digital__1289362
* CAPACITAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS, ICMS-ST, IPI E ISS:
Terça, 21/09/2021, 08h30 ás 12h30 – Quarta, 22/09/2021, 08h30 ás
12h30
https://www.sympla.com.br/capacitacao-tributaria-de-icms-icms-stipi-e-iss-caravana-do-saber-digital__1327291
* PRODUTOR RURAL: TRIBUTAÇÃO, ESOCIAL E OS REFLEXOS NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA: Terça,
21/09/2021, 14h ás 17h – Quarta, 22/09/2021, 14h ás 17h
https://www.sympla.com.br/produtor-rural-tributacao-esocial-e-osreflexos-na-declaracao-do-imposto-de-renda__1324178
* APURACAO DE HAVERES DE PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS: Terça, 28/09/2021, 09h ás 12h – Quarta, 29/09/2021,
09 ás 12h
https://www.sympla.com.br/apuracao-de-haveres-de-pequenas-emedias-empresas-caravana-do-saber-digital---feconmg-esindconts__1324726

11 SETEMBRO 2021

3

Projeto
cria novo
Departamento
de Trânsito em Minas
Proposta do Governador foi recebida pelo Plenário da
Assembléia em 13 de julho último.
A intenção do Governo do Estado de retirar da Polícia
Civil as atribuições relativas às atividades de Trânsito será
debatida em audiência pública pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), nesta terça-feira (31/8/21), a partir
das 14 horas. A reunião será realizada pela Comissão de Administração Pública no Auditório do andar SE da ALMG.
A modificação da estrutura e das atribuições da Polícia
Civil está contida na Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 71/21, enviada pelo governador Romeu Zema à
ALMG em 13 de julho deste ano, juntamente com o Projeto
de Lei (PL) 2.924/21, que cria o Departamento de Trânsito
de Minas Gerais (Detran-MG), vinculado à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.
O requerimento para debater os impactos da PEC 71/21 é
de autoria do vice-líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Cristiano Silveira (PT), da deputada Beatriz Cerqueira
(PT) e do deputado Hely Tarqüínio (PV).
Os três parlamentares argumentam, no requerimento, que
os servidores e toda a sociedade precisam ser ouvidos antes
de o Parlamento avaliar uma medida de tamanho impacto.
“Considerando os relevantes impactos da proposta, é necessário que haja amplo debate com a sociedade, em especial
com os servidores impactados, buscando compreender qual
o texto melhor atende às responsabilidades legais e sociais
da instituição”, afirmam os autores, no texto.
"A Polícia Civil tem um papel muito importante na Segurança Pública, qualquer mudança pode impactar toda a estrutura da segurança no Estado, com consequências para toda
a sociedade", complementou o deputado Cristiano Silveira.
O diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais,
Eurico Cunha Neto, já confirmou participação na audiência
pública. Também estão convidados outros representantes
governamentais e sindicais. Governo argumenta que estrutura atual não ocorre em outros estados
Saiba mais
Para retirar da Polícia Civil a atribuição das atividades de
trânsito, a PEC 71/21 altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado. Na mensagem à Assembléia, o Governador argumenta que a Polícia Civil, além da atribuição de
polícia judiciária prevista na Constituição da República,
ganhou, em Minas, as competências ligadas ao trânsito.
Na avaliação do Governador, isso acarreta “ônus
institucional e funcional” sobre a Polícia Civil, algo que não
ocorre em outros Estados.
Assim, a PEC propõe, para o artigo 139 da Constituição,
que a Polícia Civil tenha funções de polícia judiciária e faça
a apuração de infrações penais, exceto as militares. São atividades privativas da corporação, ainda, a perícia oficial de
natureza criminal e o processamento e arquivo de identificação civil e criminal.
Já o artigo 140 estipula que as carreiras e promoções da
Polícia Civil obedecerão ao disposto em lei complementar.
A propósito, dois projetos de lei complementar também foram recebidos no Plenário, ambos tratando da Polícia Civil.
Autarquia – Já o PL 2.924/21 cria Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), institui as carreiras que
especifica e dá outras providências. Na mensagem que acompanha o projeto, o Governador lembra que o atual DetranMG integra a estrutura da Polícia Civil, enquanto a nova
autarquia se vinculará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)
O novo Detran-MG terá autonomia administrativa e financeira. Ele integrará o Sistema Nacional de Transito e terá
as atribuições pertinentes, entre as quais o registro,
licenciamento e vistoria de veículos, o planejamento da formação de condutores, a emissão de carteiras de habilitação
e a arrecadação de valores provenientes de remoção de veículos.
O projeto também prevê que atividades pertinentes à
autarquia poderão ser objeto de contrato ou de convênio. O
texto traz a estrutura orgânica do novo Detran-MG, que inclui a Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), e
ainda trata da transferência de patrimônio para o novo órgão e da composição de suas receitas.
O PL 2.924/21 também reestrutura algumas carreiras de
servidores públicos. Diversos cargos administrativos da Polícia Civil são transformados, pela proposta, em cargos afetos a trânsito. Por outro lado, o projeto estipula que as Delegacias Regionais de Polícia Civil continuarão realizando registro e licenciamento de veículo e habilitação de condutor
até que seja concluída a implementação da autarquia. Além
disso, a Polícia Militar continuará executando a fiscalização de trânsito.
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Eventual terceirização de serviços
da Polícia Civil preocupa
Categoria apontou temores sobre três projetos do
Governo em tramitação,
que propõem mudanças na
instituição.
O deputado Cristiano
Silveira (PT) sugeriu separar a discussão sobre o
Detran-MG do debate sobre
mudanças nas carreiras da
Polícia Civil
O risco de uma futura
terceirização de serviços da
Polícia Civil e a exclusão
das carreiras administrativas da corporação foram as
principais preocupações
apresentadas por participantes de reunião em que foram
debatidas mudanças propostas pelo governador
Romeu Zema (Novo).
Representantes do Governo Estadual, da Polícia
Civil e de associações das
categorias interessadas participaram da audiência na
terça-feira (31/8/21), realizada pela Comissão de Administração Pública da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG).
O deputado Cristiano
Silveira (PT), um dos autores do requerimento que deu
origem à reunião, explicou
que as principais mudanças
estão na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 71/
2021, mas, outros dois projetos que dizem respeito à
Polícia Civil foram entregues à Casa.
Mudanças na Polícia
Civil e Detran são
debatidas na ALMG
São eles, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 65/
21, que trata da Lei Orgânica da Corporação, e o Projeto de Lei (PL) 2.924/21,
que cria o Departamento de
Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG), desvinculando esse departamento da
Polícia Civil e o subordinando à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

As apresentações dos representantes do Poder Executivo e da Polícia Civil tiveram foco apenas na última proposta, que trata do
Detran-MG.
Beatriz Góes, subsecretária de gestão estratégica
da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag),
explicou que apenas Minas
Gerais e Santa Catarina ainda não transformaram seus
departamentos de trânsito
em autarquias, como agora
propõe o governo Estadual.
Ainda de acordo com
ela, o texto moderniza a estrutura do órgão, melhorando a distribuição de funções
entre as diretorias e avançando na digitalização de
serviços.
Para a Polícia Civil, a
mudança significaria a liberação de 1.400 policiais civis, hoje no Detran-MG,
para a atuação nas atividades de investigação criminal, segundo chefe adjunta
da Polícia Civil, Irene Angélica Leroy. Ela, então, se
manifestou favoravelmente
à proposta de separação do
departamento de trânsito e
acrescentou que as mudanças vão manter o acesso
irrestrito dos policiais aos
bancos de dados do Detran,
sobre veículos e condutores,
considerados essenciais
para as investigações criminais.
Sobre essa proposta, os
demais convidados não se
opuseram, mas, todos levantaram a necessidade de
se garantir que os servidores administrativos da Polícia Civil lotados no Detran
sejam incorporados na Lei
Orgânica, proposta pelo
PLC 65/21.
Atualmente, a Polícia
Civil tem 2.924 servidores
administrativos, 512 deles
lotados no Detran-MG, de
acordo com Gleisson
Mauro Costa, do Sindicato
dos Servidores Administrativos da Polícia Civil de
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Minas Gerais (Siapol).
O convidado explicou
que pelo menos 32 unidades da Polícia Civil no interior do Estado funcionam
apenas com esses servidores, que abrem e fecham as
unidades, recebem as denúncias e encaminham os
problemas sob as ordens de
delegados regionais que
muitas vezes estão em outros municípios. Ele salientou, ainda, a importância
desses servidores para o
funcionamento da Polícia
Civil e pediu a sua incorporação nas carreiras da polícia.
Mudanças nas carreiras
também geram
preocupações

Civil.
Outro pedido foi em relação ao PLC 64/21. O representante do Sindicato
dos Escrivães, Bruno Figueiredo Viegas, disse que
é preciso detalhar as condutas passíveis de punição, de
forma a evitar margem para
perseguições dentro da instituição.
Além disso, é preciso
que Lei Orgânica crie uma
carreira, a de policial civil,
com vários cargos, como
delegados e escrivães, de
forma a possibilitar maior
coesão institucional. A proposta atual fala em carreiras, no plural. Bruno Viegas
afirmou que vai futuramente apresentar aos parlamentares propostas de emendas.

Wemerson de Oliveira
questionou o fato da PEC
71 retirar previsão de ingresso na carreira por concurso.
Os textos das outras propostas, que não chegaram a
ser diretamente tratadas pelos representantes do governo Estadual e da Polícia Civil, levantaram outras polêmicas. A principal delas foi
em relação à possibilidade
de que o ingresso na Polícia Civil se dê por outras
vias que não o concurso
público.
De acordo com Wemerson de Oliveira, do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, a PEC 71/21 propõe mudanças nas promoções dos policiais, às quais
ele é favorável, mas, ao
mesmo tempo retira da
Constituição Estadual o parágrafo que fala que o ingresso na carreira se dá por
concurso e que os cargos
são privativos de integrantes das carreiras da Polícia
Civil.
Ele e outros convidados
entenderam que essa retirada pode abrir caminho para
a terceirização de algumas
das atividades da Polícia

Encaminhamentos - Ao
final da reunião, o deputado Cristiano Silveira apontou que os projetos tratam
de duas discussões, uma
sobre o Detran-MG, outra
que seria uma espécie de
reforma administrativa da
Polícia Civil.
“Talvez seja prudente o
Governo separar essas discussões para que uma não
contamine a outra, impedindo que as coisas caminhem
mais rapidamente”, disse,
salientando que a separação
do Detran-MG da Polícia
Civil não pareceu, pelo debate, ser um ponto polêmico, mas, as demais modificações sim.
O parlamentar disse, ainda, que vai solicitar ao governo Estadual estudos sobre a transformação do
Detran-MG em autarquia,
em especial no que diz respeito aos custos dos serviços para os cidadãos, já que,
segundo ele, alguns serviços em outros estados chegaram a dobrar de preço
depois das mudanças.
Já, o deputado Duarte
Bechir (PSD) ressaltou que
os projetos acabaram de iniciar sua tramitação e que
muitas melhorias nas propostas ainda serão feitas.
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Fundação Cultural vai
receber R$ 500 mil
para instalação de arcondicionado central
no Theatro Capitólio

Proprietários de veículos
roubados ou furtados
serão informados sobre
restituição do IPVA
Prefeitura de Varginha inaugura o
Ginásio de Artes Marciais e
Ginástica da Secretaria de Esporte
- SEMEL.

Prefeito Vérdi Melo, deputado Dimas Fabiano e
diretor Superintendente Marquinho Benfica

Diretor do Senado, Alexandre Silveira, prefeito Vérdi
Melo e diretor Superintendente Marquinho Benfica

O prefeito Vérdi Lúcio Melo e o diretor Superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, estiveram em Brasília onde conquistaram R$ 500 mil para ser
investido na compra de um ar-condicionado central do
Theatro Capitólio.
De acordo com Marquinho Benfica, o recurso foi obtido por intermédio do deputado federal Dimas Fabiano e
será liberado para aplicação ainda este ano. “Quero agradecer ao deputado federal Dimas Fabiano que não mediu
esforços para que pudéssemos trazer essa boa notícia para
nossa cidade. A instalação do ar-condicionado no Theatro
Capitólio é um desejo antigo e que agora será concretizado. O público poderá assistir em breve os mais belos espetáculos culturais com mais conforto.”, enfatizou o Superintendente da Fundação Cultural.
Dimas Fabiano viabilizou ainda outros investimentos
em Varginha que chegarão a mais de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 600 mil para a construção do novo Mercado Municipal e o restante para outras obras de infraestrutura da
cidade.
“Foi uma viagem importante não apenas pelos recursos que conseguimos, mas, sobretudo, por termos resolvido alguns processos do interesse do Município que estavam parados no Ministério da Cidadania”, disse o prefeito Vérdi Lúcio Melo, que agradeceu o apoio e atenção do
deputado.
Dimas Fabiano intermediou, ainda, uma visita ao senador Rodrigo Pacheco feita na residência oficial do presidente do Senado, além de reunião no Ministério da Cidadania e também com o diretor do Senado Federal, Alexandre Silveira, suplente do senador Anastasia, onde foram muito bem recebidos.

No local funcionarão escolinhas de
iniciação, judô inclusivo para todas as
faixas etárias e treinamento da equipe
competitiva, além de escolinhas de
ginástica artística, rítmica e jiu jitsu.

Vereador Bebeto do Posto
solicita recolhimento de Lixo
em estrada da zona Rural

O lixo acumulado na entrada da estrada que dá acesso à
antiga fazenda da Anta e que faz ligação com a estrada de
Varginha à Flora foi assunto de uma indicação apresentada pelo vereador Bebeto do Posto na sessão ordinária da
Câmara de Varginha.
De acordo com Bebeto, munícipes que passam pelo local registraram em fotografias a sujeira acumulada. A sugestão do vereador é que seja instalado um coletor no local. “Tendo em vista que é um acesso importante, é interessante verificar a possibilidade de instalação de uma lixeira grande no local, visando diminuir a infração à lei
que proíbe o descarte de lixo no local”, justificou.
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Proprietários que tiverem seus veículos, registrados em
Minas Gerais, roubados ou furtados serão informados sobre o direito à restituição do valor pago do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A ampliação da divulgação está prevista na Lei 23.858/2021, sancionada pelo governador Romeu Zema e publicada no
Diário Oficial (31/7). A norma entrará em vigor em 90
dias e depende de regulamentação por meio de Decreto.
Ao registrar o Boletim de Ocorrência relatando o furto
ou roubo em uma delegacia da Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG), a informação é inserida na base de dados
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DetranMG) e da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG).
Porém, a restituição do IPVA pago não é automática. O
proprietário deve fazer o requerimento junto à SEF/MG,
anexando documentos necessários para a comprovação
tanto do roubo ou furto quanto do pagamento do imposto.
Atenção
Todas as informações sobre a restituição já são
disponibilizadas no site da Secretaria de Fazenda, mas, a
nova lei prevê que o contribuinte deverá ser diretamente
informado sobre esse direito, entre outras formas, por meio
de mensagem de celular (SMS).
A informação sobre esse direito também deverá ser exibida na guia de pagamento do IPVA e nos sites do DetranMG e da SEF/MG.. Sobre a guia de pagamento, a Secretaria de Fazenda alerta que nenhum boleto é enviado para o
endereço do contribuinte, mas, o documento pode ser emitido no site da instituição.
Vale destacar que a restituição é um direito do proprietário que tem veículo roubado ou furtado desde 2003.
Confira abaixo como pedir a restituição
Tem direito a pedir a restituição do IPVA todo proprietário que teve seu veículo roubado ou furtado. Para isso,
ele tem que comprovar o crime por meio de ocorrência
registrada na Polícia Civil com o gravame do impedimento por furto ou roubo no cadastro do veículo e ter quitado
o imposto.
De posse desses documentos comprovantes, deve entrar no site www.fazenda.mg.gov.br, na área "Cidadãos",
e clicar em "IPVA", depois "Restituição". Basta o proprietário preencher o formulário com seus dados pessoais e
do veículo e anexar, escaneados, os documentos solicitados.
Tudo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer à repartição fazendária. Em caso de dúvida, o cidadão pode acionar o Fale Conosco, no próprio site da SEF.
O melhor momento para pedir a restituição é quando o
veículo for encontrado ou após virar o exercício, no caso
de o patrimônio não ser recuperado.
Valor a ser restituído
A restituição é proporcional ao período, em dias, desde
a data do roubo até a devolução do veículo, caso este seja
encontrado no mesmo ano.
Caso o veículo não seja recuperado, o cálculo é feito
desde a data do roubo até 31 de dezembro do ano em exercício.
Permanecendo o veículo desaparecido, o proprietário
fica isento do IPVA do ano seguinte.
Reembolso
O valor ao qual o contribuinte tem direito é depositado
automaticamente na conta corrente indicada por ele na
solicitação.
Prazo para requerer a restituição
A solicitação pode ser feita a qualquer momento, a partir do roubo ou furto do veículo, dentro do prazo de até
cinco anos.
Mais informações:
Secretaria de Estado de Fazenda
(31) 3915-6205 / 6302 / imprensa@fazenda.mg.gov.br
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Folia de Reis é tema da III Oficina de
Educação Patrimonial de Varginha
A Prefeitura de Varginha, por meio da
Fundação Cultural, realiza nos dias 1º e
15 de setembro, a III Oficina de Educação
Patrimonial com o tema “Educação e Cultura Popular: Folia de Reis dentro do espaço escolar”.
A ação é uma proposta da Coordenadoria
Técnica do Patrimônio Cultural e conta
com a parceria da Secretaria Municipal de
Educação, sendo voltada para professores
da rede pública e particular de ensino de
Varginha e da região, além dos interessados pela temática.
A oficina do dia 15 será transmitida ao
vivo a partir das 19h pelo canal Varginha
Cultural no YouTube (youtube.com/
varginhacultural).
Também pelo site da Fundação Cultural (www.varginhacultural.com.br).
O objetivo é promover o debate sobre a
valorização da Folia de Reis como expressão popular que pode fazer parte do cotidiano pedagógico nas escolas varginhenses.
O evento contará com a participação de
Luís Gustavo Molinari Mundim, diretor de
Promoção do Instituto Estadual do
Patrimônio e Artístico de Minas Gerais
(Iepha-MG); Cristiane Maria Magalhães,

9 9989-6039 E-mail: cordete@bol.com.br

doutora em História pela Unicamp;
Danielle de Souza Guimarães, arquiteta da
Fundação Cultural de Varginha e Gustavo
Uchôas Guimarães, historiador.
Para Marquinho Benfica, diretor Superintendente da Fundação Cultural de
Varginha, “a oficina vai valorizar essa expressão cultural que é a Folia de Reis. Para
manter essa tradição centenária o papel das
escolas é fundamental, pois, os professores levarão às nossas futuras gerações essa
manifestação da nossa fé e cultura”.
Haverá ainda o lançamento de mais uma
edição da coleção Varginha em Postais que
esse ano leva o nome “No Caminho dos
Reis”, com registros das Companhias de
Reis de Varginha.
Confira a programação
do Dia: 15/09/2021 (Quarta-feira)
19h – Abertura: Lançamento da Coleção
Varginha em Postais: “No Caminho de
Reis”
Mediadora: Danielle de Souza Guimarães – Arquiteta da Fundação Cultural de
Varginha
19h15 – Palestra: As Folias de Reis dentro do espaço escolar
Palestrante: Gustavo Uchôas Guimarães
– Historiador
20h30 – Encerramento
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Presidente da Câmara visita
Delegada Regional e reforça
parceria com a Polícia Civil

A Presidente da Câmara
de Varginha, Zilda Silva,
acompanhada dos vereadores Bebeto do Posto e Professor Rodrigo Naves, participou de uma reunião com
a delegada Regional da Delegacia de Polícia Civil de
Varginha, Renata Fernanda
Gonçalves de Rezende. O
encontro foi na sede da delegacia, à avenida Benjamin Constant.
Durante a visita, Zilda
colocou a Câmara mais
uma vez como parceira da
Polícia. A presidente destacou que têm atuado como
interlocutora junto às lideranças regionais para que a
unificação da polícia civil

no DER seja concretizada
o mais breve possível.
“Nosso objetivo é somar e
dar mais qualidade ao atendimento ao povo”, disse
Zilda.
De acordo com a Delegada, depois de um ano de
tratativas foi feita a cessão
do espaço que fica nas dependências do Centro Administrativo Regional de
Varginha, no bairro Industrial JK.
“O local já está passando por algumas reformas e
dentro do nosso planejamento o objetivo é que ainda em 2021 sejam transferidos para o DER os setores de trânsito e perícia. Só

com a conclusão dessa primeira fase já teremos um
ganho significativo no atendimento à população”, destacou a delegada Renata.
Os vereadores tiveram
ainda a oportunidade de visitar o DER onde puderam
conhecer as instalações que
vão abrigar a Polícia Civil,
bem como as obras que estão sendo feitas no local.
A delegada Renata agradeceu a visita, e declarou
contar com o apoio da Câmara de Varginha. “Sabemos das dificuldades financeiras do Estado e contar
com outros poderes públicos nos auxilia na prestação
de nosso serviço”.

Uma mineira no mais alto escalão da OIC
- Organização Internacional do Café
É preciso dedicação para
mostrar que não há diferença no trabalho desempenhado e que todos somos capazes de comandar equipes e
estarmos à frente de grandes projetos.
Vanusia Nogueira, atual
diretora Executiva da Associação Brasileira de Cafés
Especiais (BSCA) que o
diga. Há 13 anos no cargo
e com formação extensa, a
mineira de Três Pontas foi,
oficialmente, apontada no
início de junho para o cargo de Diretora Executiva da
Organização Internacional
do Café (OIC).
A indicação partiu do
Governo federal que reconhece o trabalho da profissional na cafeicultura há 19
anos. Todos os países 49
membros da OIC podem
apresentar um nome e este
candidato é recomendado
pelo governo local.
No caso do Brasil,
Vanusia foi escolhida para
representar o nosso País.
Segundo ela, uma responsabilidade muito grande.
“Ser representante neste
processo é uma honra. Nada
mais é que o reconhecimento do trabalho que eu venho
desenvolvendo.
A responsabilidade aumenta porque eu vejo essa
indicação como um desafio
para reinventar a OIC. Desta forma, buscarei mecanismos de minimizar a volatilidade para os produtores,
proporcionando mais
tranquilidade para ele trabalhar”, afirma.
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Uma quebra de paradigma que, segundo ela, bastante expressiva por se tratar de uma escolha, não só
pelo fato de ser mulher,
mas, também de indicar alguém do setor privado para
dirigir uma organização
intergovernamental. “Ou
seja, mais uma vez a competência falando mais alto
e a equidade somando pontos em todo esse processo,”
diz.
Para o diretor comercial
da Minasul e presidente da
BSCA, Guilherme Salgado,
Vanusia é a pessoa certa
para ocupar o cargo de diretora Executiva da OIC.
“Ela tem uma capacidade técnica enorme e um conhecimento no setor que vai
agregar todos os elos da
cadeia. Em tempos de
empoderamento feminino,
nada mais justo que termos
uma representante do gabarito da Vanusia, na diretoria deste órgão”, ressalta.
A eleição ocorrerá em
abril de 2022 com grande
torcida para a candidata
brasileira.

Sobre VANUSIA
Vanusia Nogueira nasceu
em Minas Gerais e é filha e
neta de produtores e
comercializadores de café.
Ela é doutora em Administração, com ênfase em
Marketing, pela Universidade
Nacional de Rosario (Argentina). Formada em Tecnologia
da Informação (TI) e Gestão
pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ), possui mestrados
em Gestão e em Gestão Avançada de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
além de possuir também inúmeros cursos internacionais
de especialização em Finanças, Gestão de Relacionamentos (CRM), TI, entre outros,
concluídos nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil.
Sobre a OIC
A Organização Internacional do Café (OIC) é a principal organização intergovernamental para o café, reunindo governos exportadores e
importadores para enfrentar
os desafios do setor cafeeiro
mundial por meio da cooperação internacional.
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