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Enquanto diversos mu-
nicípios mineiros se mobili-
zam para manter e ampliar 
serviços do Estado em seus 
territórios, São Lourenço po-
derá perder a Administração 
Fazendária (AF), que é a 
agência da Receita Estadual, 
em março do próximo ano.

O fechamento das Admi-
nistrações Fazendárias está 
acontecendo em todos os mu-
nicípios onde o Estado não tem 
prédio próprio e as prefeituras 
não assumem o pagamento 
do aluguel do imóvel para o 
funcionamento dos serviços 
ou não cedem um local. São 
Lourenço está entre os cerca 
de 140 municípios, dos 853 
mineiros, que possuem uma 
AF e é um dos poucos que não 
está se esforçando para que o 
serviço permaneça instalado 
em seu território.
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Vereador Chopinho está 
preso na cidade 

de Oliveira

Agência da Receita Estadual em 
São Lourenço poderá fechar para 

economizar com aluguel
A medida trará prejuízos sociais e econômicos para

 o município e região

cumprimento do mandado de prisão foi na manhã desta terça-feira
Foto  :SL Atual

O vereador Paulo Gilson 
Chopinho de Castro Ribeiro 
(PSC), pertencente a base do 
governo municipal, foi preso 
na manhã desta terça-feira, 
12, em Oliveira, Minas Ge-
rais. O mandado foi cumprido 
na 2º Delegacia de Polícia 
Civil do município, que fica 
próximo a capital mineira.

Com o julgamento do Ha-
beas Corpus (HC) marcado 
no Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) para às 
13h 30 min desta terça-feira, 
o advogado do vereador jun-
tou uma petição ao processo 
às 10h 58 min informando 
aos desembargadores o 
cumprimento do mandado de 
prisão que estava aberto con-
tra o vereador Chopinho.
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a presença de células nor-
mais, que se desprendem 
dos órgãos no processo 
natural de renovação, e 
também a presença de 
células tumorais. (Diário 
de Uberlândia) 
 

Projeto insere jovens 
com down no mercado 

   O Lions Clube Divinópo-
lis Pioneiro, em parceira 
com a Resolve Soluções 
Criativas e a Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel) União 
Oeste, promove a inclusão 
no mercado de trabalho 
para jovens com síndro-
me de down. Voltado para 
bares e restaurante, a 
iniciativa da Resolve foi 
abraçada pelo Lions, que 
se prontificou a desen-
volver o projeto junto ao 
Instituto Helena Antipoff, 
gerido pelo Pioneiro. A 
assistente social do ins-
tituto Vanessa Melo e a 
psicóloga Flaviane Moura 
apresentaram a empresá-
rios e empreendedores o 
perfil dos assistidos e se 
propuseram a orientar a 
famílias. (Jornal Agora- 
Divinópolis) 
 

Teófilo Otoni tem um 
novo campus

A Rede de Ensino Doctum 
inaugurou na semana pas-
sada o Campus II do Cen-
tro Universitário de Teófilo 
Otoni - UniDoctum, uma 
plataforma de ofertas edu-
cacionais, que conta com 
uma estrutura inovadora, 
moderna, e está localizado 
no centro de Teófilo Otoni. 
O novo prédio representa 
a sede nacional da EAD 
UniDoctum e vai abrigar 
espaço para o aprimo-
ramento das atividades 
acadêmicas, destinadas 
aos alunos e espaços de 
atendimento à população, 
através dos diversos servi-
ços prestados pelo Centro 
Universitário. O espaço 
dispõe de auditório com 
mais de 300 lugares, polo 
de educação à distância, 
salas de aula com padrão 
de Educação 4-0, Nú-
cleo de Prática Jurídica, 
Clínica de Odontologia, 
Psicologia, Fisioterapia e 
Arquitetura. (Diário Tribu-
na - Teófilo Otoni)
 

Turismo será tema de 
painel 

   O papel do Turismo como 
agente de desenvolvimen-
to econômico e social de 
uma região vai ser o tema 
de um dos painéis que vão 
ser realizados durante a 5ª 
Conferência Metropolitana, 
que a acontece nos dias 
20, 21 e 22 de novembro, 
no Unileste-MG, Campus 
Fabriciano. A conferência, 
que é organizada pela Ar-
mva (Agência da Região 
Metropolitana do Vale do 
Aço), visa discutir o desen-
volvimento econômico da 
Região Metropolitana do 
Vale do aço) e apresentar 
o projeto de lei do Plano 
Diretor de Desenvolvi-
mento Integrado regional. 
A programação vai contar 
ainda com painéis de dis-
cussão de temas como 
o empreendedorismo no 
Vale do Aço e políticas de 
investimentos, além de 
uma palestra que pretende 
mostrar a visão da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), sobre o desen-
volvimento sustentável. 
(Diário do Aço- Ipatinga)

Gerais

Uberaba é 1º no prazo 
médio de formalização 

   Um dia, duas horas e 48 
minutos é o prazo médio 
para a formalização de 
uma empresa em Uberaba. 
No ranking de outubro di-
vulgado pela Junta Comer-
cial do Estado de Minas 
Gerais (Jucemg), Uberaba 
se destaca como a melhor 
cidade do interior e fica em 
2º lugar no ranking geral, 
atrás somente da capital 
Belo Horizonte, com prazo 
médio de 20 horas. Os da-
dos compreendem todas 
as naturezas jurídicas, 
com exceção de Microem-
preendedores Individuais 
(MEI), e considera só os 
municípios com mais de 
100 empresas formaliza-
das no mês. (Jornal da 
Manhã- Uberaba) 
 
NM no projeto “Prospera 

Agropecuária” 
   O Nor te  de Minas 
foi inserido no projeto 
“Prospera Agropecuária 
Semiárido”,em Brasília/
DF, pela Agência Nacional 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Anater) 
e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Se-
nar).  O Prospera Semiá-
rido pretende aumentar a 
cobertura de assistência 
técnica rural, promover e 
fortalecer as organizações 
de produtores rurais, de-
senvolver e agregar valor 
à produção agropecuária 
sustentável da região do 
Semiárido. Os objetivos 
estão alinhados com o 
Programa AgroNordes-
te, lançado recentemente 
pelo Mapa. (Gazeta Norte 
Mineira- Montes Claros) 
 
Lei dos canudinhos en-

tra em vigor 
   A partir desta segunda-
feira, 18, estabelecimen-
tos comerciais de Juiz de 
Fora estão proibidos de 
fornecer canudos plásti-
cos aos clientes. A limita-
ção se dá 120 dias após 
a sanção da lei municipal 
13.904/2019, que esta-
beleceu este prazo para 
que os comerciantes se 
adequassem antes de 
a nova regra entrar em 
vigor. Conforme a Secre-
taria de Meio Ambiente 
e Ordenamento Urbano 
(Semaur), a fiscalização 
começa de forma imedia-
ta ao término do período 
de adaptação, ou seja, 
na segunda-feira. Com a 
mudança, os empresários 
juiz-foranos ficam restritos 
aos canudos reutilizáveis, 
recicláveis ou biodegradá-
veis. (Tribuna de Minas- 
Juiz de Fora) 
 
Pesquisadores lançam 

novo método 
   Cientistas do Institu-
to de Biotecnologia da 
Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) se pre-
param para lançar uma 
nova forma de diagnóstico 
do câncer de próstata. 
O método é chamado de 
biópsia líquida. Segundo 
o professor que coorde-
nou as pesquisas, Luiz 
Ricardo Goulart Filho, o 
exame analisa o sangue 
do paciente. No labora-
tório, o material passa 
por duas máquinas: uma 
centrífuga, que separa as 
suas partes, e um citôme-
tro de fluxo, que conta e 
classifica essas partes. 
Assim, é possível observar 
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Dólar rompe a barreira dos R$ 
4,20 e fecha no maior valor da 

história

AVISO DE LICITAÇÃO
  PROCESSO 141/2019 – 
  PREGÃO PRESENCIAL 

089/2019
Contratação de empre-

sa para prestação de ser-
viços especializados na 
instalação (parcela úni-
ca), locação e manuten-
ção (parcelas mensais) 
com funcionamento inin-
terrupto de todo o equi-

pamento de SISTEMA DE 
VIDEOMONITORAMEN-
TO com fornecimento de 
materiais e equipamen-
tos. Entrega de Envelo-
pes e Sessão Pública dia 
03/12/2019, com início às 
09:00 horas. Informações 
l ic i tacao@andre lândia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 
3325-1432.  Pregoe i ra : 
Aline Rizzi, 19/11/19.

Tensões na América Latina e informações contraditórias so-
bre o acordo comercial entre China e EUA levam moeda a ter 

alta de 0,3%
gir 4,21 reais para a venda 
e se tornar o valor mais ele-
vado desde o início do Plano 
Real. O recorde anterior era 
de 4,1957 reais, atingido em 
13 de setembro de 2018.
A escalada da moeda foi 
influenciada principalmente 
pelas turbulências vividas 
por países sul-americanos. 
“O mercado está muito pre-
ocupado com os conflitos 
políticos e econômicos na 
Argentina, Bolívia e Chile. 
Houve um pé no freio por 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA 

A escalada do valor do dó-
lar comercial frente ao real 
iniciada na última semana, 
cujas principais razões são 
a instabilidade política em 
vizinhos como a Bolívia e 
o Chile, e a lentidão nas 
negociações do acordo co-
mercial entre China e Esta-
dos Unidos, levou a moeda 
americana a registrar nesta 
segunda-feira, 18, a sua 
maior cotação da história. O 
dólar teve pequena alta de 
0,3%, o suficiente para atin-

Petrobras aumenta preço 
médio da gasolina em 2,8% 

nas refinarias
Foi o primeiro reajuste desde 29 de setembro no combustível e
 diesel também subiu; produto é sensível ao valor do dólar, que

 bateu R$ 4,20 na segunda-feira
A Petrobras anunciou 

nesta terça-feira, 19, rea-
juste de 2,8% no preço da 
gasolina nas refinarias. Foi 
o primeiro aumento em um 
mês e meio.  Também houve 
reajuste de 1,2% no preço do 
óleo diesel, que não subia 
desde 1º de novembro.

Com o reajuste de cerca 
de 5 centavos, o preço médio 
da gasolina está agora em 
aproximadamente de 1,84 
real por litro, maior valor des-
de o final de maio (1,95 real). 
Já o diesel passará a custar 
2,22 reais por litro.

A Petrobras decide sobre 
os preços dos combustíveis 
com base em fatores como 
a cotação internacional do 
petróleo e o câmbio, sistema 
em vigor desde setembro do 

ano passado. Na segunda-
feira, o dólar fechou numa 
máxima recorde, acima de 
4,20 reais na venda. No 
acumulado de novembro, 
a moeda havia subido até 
o fechamento de segunda-
feira 4,91%, mais do que 
anulando a queda de outubro 
(-3,52%) e a caminho da 
maior valorização mensal 
desde agosto (+8,51%).

O repasse do preço da 
gasolina ao consumidor final 
depende tanto das distri-
buidoras como dos postos 
de combustível. Segundo a 
companhia, o valor da ga-
solina na refinaria equivale 
a 25% do total. Outros 16% 
são da distribuidora e dos 
postos, e 59%, de imposto.

Segundo a Agência Na-

cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP), 
o preço médio da gasolina 
cobrado nos postos era de 
4,407 reais por litro, na úl-
tima semana. O valor teve 

majorações consecutivas 
nas últimas três semanas e 
acumula uma alta de 0,66% 
no período.

(com Reuters)
Fonte: Veja

Foto  VEJA

parte dos investidores, que 
não dispostos a injetar recur-
sos no Brasil. Dentre alguns 
fatores, a libertação do Lula 
foi encarada como um fator 
de insegurança jurídica pelo 
mercado, que teme que o 
país enfrente a mesma situ-
ação dessas outras nações” 
afirma Mauriciano Caval-
cante, diretor de câmbio da 
Ourominas.
Além disso, o julgamento do 
plenário do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) sobre uma 
decisão que determinou o 
envio à corte de relatórios 
elaborados pelo antigo Con-
selho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf), 
atual Unidade de Inteligência 
Financeira do Banco Central, 
foi ponto de atenção dos 
investidores.
O presidente do STF, Dias 
Toffoli, havia determinado 
que o BC enviasse à Corte 
todos os Relatórios de Inte-
ligência Financeira (RIF) e 
das Representações Fiscais 

para Fins Penais (RFFP) 
realizados nos últimos três 
anos, medida que pode co-
locar em risco informações 
privadas de mais de 600.000 
pessoas.
No cenário internacional, 
logo ao início do dia, houve 
otimismo dos investidores 
em relação às negociações 
comerciais entre Estados 
Unidos e China, após a 
agência estatal chinesa Xi-
nhua informar que os dois 
lados mantiveram “negocia-
ções construtivas” sobre o 
comércio entre os países. 
Contudo, a CNBC, canal de 
televisão americano que co-
bre notícias sobre o mundo 
dos negócios, relatou que 
o humor em Pequim sobre 
o acordo comercial com os 
Estados Unidos é pessimis-
ta, devido à relutância do 
presidente norte-americano, 
Donald Trump, em retirar 
tarifas.(Com Reuters)

                       Fonte: VEJA
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São Lourenço

A Comissão de Ética se reuniu 
na tarde desta quarta-feira, 13, 
para deliberar sobre a situação do 
vereador Paulo Gilson Chopinho 
de Castro Ribeiro (PSC) preso pre-
ventivamente na manhã de ontem, 
12, na cidade de Oliveira (MG), 
acusado dos crimes de associação 
criminosa de e tráfico de influência 
ao praticar a Rachadinha.

Um procedimento disciplinar 
contra o vereador da base do 
governo foi instaurado em se-
tembro deste ano na Comissão 
de Ética após a 4ª Promotoria 
de Justiça do Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG) 
informar ao poder legislativo 
o conteúdo da denúncia apre-
sentada ao judiciário.

Uma nota enviada pela As-
sessoria de Comunicação da 
Câmara Municipal dá conta que 
a Comissão de Ética precisa de 
mais documentos para que qual-
quer medida possa ser tomada. 
“Vamos solicitar ao Ministério 
Público mais documentos, pois 
temos somente uma parte do 
processo”, disse o vereador Re-
nato Motta (Avante), presidente 
da Comissão de Ética, em entre-
vista ao São Lourenço Atual

Na nota, a Câmara ainda 
informa que o vereador não 
está recebendo o subsídio, o 
salário do vereador, desde o 
vencimento da licença médica, 
que perdurou entre os dias 26 
de agosto e 9 de setembro. 

Vereador Chopinho está 
preso na cidade de Oliveira

Comissão de Ética do legislativo Municipal 
se reúne após prisão do Chopinho

O cumprimento do mandado de prisão foi na manhã desta terça-feira, 12

Desde então, Chopinho não 
apareceu mais nas reuniões 
da Câmara.

Possível perda do mandato
Um dos motivos que leva 

um vereador a perder o man-
dato eletivo, são as faltas nas 
sessões ordinárias e extraordi-
nárias. Para perder o mandato, 
o vereador precisa faltar a 1/3 
das sessões ordinárias ou a 
cinco sessões extraordinárias 
durante o ano, entre 1º de ja-
neiro e 31 de dezembro.

Na última sessão ordinária da 
Câmara Municipal, o vereador 
completou nove faltas na 37º 
reunião semanal. Até o dia 16 de 
dezembro, que será a última ses-
são ordinária, serão 42 sessões.

A Rachadinha 
Segundo investigações do 

MPMG, o vereador governista 
indicou o chefe do transbordo 
do lixo no Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (SAAE) em 
troca de parte do salário de R$ 
6,8 mil. O dinheiro era repas-
sado para Chopinho através 
de uma terceira pessoa para 
disfarçar o esquema.

Com um mandado de prisão 
em aberto, o vereador teve 
um pedido de Habeas Corpus 
negado em julgamento na 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) por dois votos a um 

contrariando o relator Desem-
bargador Wanderley Paiva.

Nota da Câmara
A Câmara Municipal de São 

Lourenço informa que tramita 
na Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar processo discipli-
nar em face do vereador Paulo 
Gilson Chopinho de Castro Ri-
beiro pela suposta participação 
no esquema conhecido como 
“rachadinha”. A referida pasta 
está investigando o caso e irá 
solicitar ao Ministério Público a 
liberação da segunda parte dos 
documentos do processo, que 
se encontra em sigilo judicial.

A comissão vai solicitar mais documentos ao MPMG para tomar medidas 
contra o vereador

Foto:   São Lourenço Atual 

Esta Casa informa, ainda, 
que Paulo Gilson esteve em 
licença médica entre os dias 
26 de agosto e 09 de setembro 
e desde então não retornou 
às atividades legislativas. Em 
razão das ausências injustifi-
cadas, ele não tem recebido o 
subsídio parlamentar.

A título de esclarecimento, 
de acordo como Regimento 
Interno, um vereador perde o 
mandato caso falte a 1/3 (um 
terço) das reuniões ordinárias 
realizadas durante uma sessão 
legislativa (01º de janeiro a 31 
de dezembro de cada ano) ou a 
cinco sessões extraordinárias. 

O vereador Paulo Gilson 
Chopinho de Castro Ri-
beiro (PSC), pertencente 
a base do governo muni-
cipal, foi preso na manhã 
desta terça-feira, 12, em 
Oliveira, Minas Gerais. O 
mandado foi cumprido na 
2º Delegacia de Polícia 
Civil do município, que fica 
próximo a capital mineira.

Com o julgamento do Ha-
beas Corpus (HC) marcado 
no Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) para às 
13h 30 min desta terça-feira, 
o advogado do vereador jun-
tou uma petição ao processo 
às 10h 58 min informando aos 
desembargadores o cumpri-
mento do mandado de prisão 
que estava aberto contra o 
vereador Chopinho.

“PAULO GILSON CHO-
PINHO DE CASTRO RI-
BEIRO, já qualificado, vem, 
por meio do seu advogado 
que esta subscreve, perante 
Vossa Excelência, requerer 

juntada do cumprimento de 
mandado de prisão, o do 
REDS”, disse o advogado 
na petição ao TJMG.

De acordo com infor-
mações da Assessoria de 
Comunicação do TJMG, o 
julgamento do pedido limi-
nar de HC, que foi negado 
pelo relator Desembarga-
dor Wanderley Paiva no dia 
5 de setembro, deverá ser 
julgado ainda hoje.

O vereador é acusado 
pelo Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) dos 
crimes de associação crimi-
nosa e tráfico de influência 
ao praticar a Rachadinha. O 
vereador indicou cargos no 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de São Lourenço 
(SAAE) em troca de parte 
dos salários da pessoa no-
meada.

Segundo informações do 
MPMG, enviada a Câmara 
Municipal, o vereador teria in-
dicado o chefe do transbordo 
do lixo no SAAE e em troca 

Foto:   SL Atual

Em relação à primeira situa-
ção, o prazo se encerra em 16 
de dezembro de 2019.

A defesa do vereador
O São Lourenço Atual ten-

tou em contato com advogado 
do Chopinho, Lucio Adolfo da 
Silva, para saber se o vereador 
seria transferido para São Lou-
renço e tentaria participar das 
reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal, mas não obteve 
resposta. Continuamos a dis-
posição para esclarecimentos 
através do e-mail saolourenco-
atual@slatual.com.br.

recebia R$ 2 mil do salário 
de R$ 6.850,00. O valor era 
repassado para um terceiro 
para disfarçar o esquema.

A Câmara  Mun ic ipa l , 

por meio da Assessoria de 
Comunicação, disse que 
não vai se manifestar, pois 
ainda não foi comunicada 
oficialmente. 

Ainda não há confirma-
ção se o vereador se en-
tregou para a polícia ou se 
foi preso de alguma outra 
forma.



Terça-feira, 19 de Novembro de 2019Pág 4 :: Correio do Papagaio
Gerais

Agência da Receita Estadual em 
São Lourenço poderá fechar para 

economizar com aluguel
Por :Jorge Marques/ SL Atual

Enquanto d iversos muni -
cípios mineiros se mobilizam 
para manter e ampliar serviços 
do Estado em seus territórios, 
São Lourenço poderá perder 
a Administração Fazendária 
(AF), que é a agência da Re-
ceita Estadual, em março do 
próximo ano.

O fechamento das Adminis-
trações Fazendárias está acon-
tecendo em todos os municípios 
onde o Estado não tem prédio 
próprio e as prefeituras não as-
sumem o pagamento do aluguel 
do imóvel para o funcionamento 
dos serviços ou não cedem um 
local. São Lourenço está entre 
os cerca de 140 municípios, dos 
853 mineiros, que possuem uma 
AF e é um dos poucos que não 
está se esforçando para que o 
serviço permaneça instalado em 
seu território.

De acordo com o chefe da 
AF de São Lourenço, Luis Paulo 
Sandim do Carmo, a decisão de 
fechar o serviço faz parte de uma 
política de contenção de gastos 
do Governo Estadual. “Estamos 
neste imóvel a mais de 15 anos 
e atualmente pagamos R$ 9,3 mil 
de aluguel. Desde o mês de mar-
ço estamos buscando soluções, 
porém o Governo do Estado não 
possui um imóvel próprio que 
podemos ocupar e a prefeitura 
não tem um para nos ceder ou 
pagar o aluguel de qualquer ou-
tro”, informou Luis Paulo Sandim 
do Carmo.

“Conseguimos uma redução 
de 25% no valor do aluguel, po-
rém ainda estamos aguardando 
a decisão dos nossos superio-
res”, complementou Sandim.

A AF, de nível 2, de São Lou-
renço está presente no município 
há mais de 50 anos e possui mais 
duas AF, de nível três, vincula-
da a ela, que é a de Caxambu 
e Itanhandu. Juntas as três AF 

atendem a 26 municípios circun-
vizinhos e foram responsáveis, 
em 2018, por uma arrecadação 
de cerca de R$ 240 milhões.

Em São Lourenço traba-
lham 15 servidores, entre eles 
audi tores f iscais .  Sozinho, 
município foi responsável por 
R$ 63 milhões do total da ar-
recadação, o que representa 
26,5% do que é arrecadado 
na região.

Entre os serviços prestados 
estão o de fiscalização, atendi-
mento ao cidadão com emissão 
de guias do Documento de Arre-
cadação Estadual (DAE), IPVA, 
ICMS, emissão de notas fiscais 
avulsas, imposto de inventá-
rio, MEI, entre outros. Além de 
atender o cidadão, a AF atende 
os contadores, que somam 275 
cadastrados no Conselho Re-
gional de Contabilidade (CRC) 
nos oito municípios atendidos 
diretamente pela AF de São 
Lourenço, e os advogados.

A presença da AF na cidade 
gera circulação de dinheiro no 
município em que está insta-
lada. Ela movimenta a engre-
nagem da economia local com 
a atração de pessoas que vem 
para cidade em busca de aten-
dimento e precisam consumir 
em restaurantes, postos de 
gasolinas, entre outros. Além 
disso, a AF de São Lourenço 
possui servidores que não são 
da cidade, mas que alugam 
imóveis para passar a semana 
e com isso movimentam mais 
setores da economia local. As 
ações de fiscalização ainda ge-
ram recursos financeiros para o 
município.

Para o delegado regional 
do CRC, o contador Fernando 
Noronha, a população em ge-
ral será a maior prejudicada. 
“Hoje em dia a maior parte dos 
serviços são realizados pela 
internet, porém não é tudo que 
se consegue resolver, pois exis-
tem serviços mais complexos. A 

população que atualmente tem 
atendimento gratuito na AF, terá 
que pagar um contador para 
resolver o que não conseguir”, 
lamenta Fernando Noronha.

Segundo a presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB) de São Lourenço, Cláudia 
Baracat, que tem contribuído 
com as mobilizações para a per-
manência da AF, reuniões foram 
feitas com os vereadores e com 
a prefeita Célia Cavalcanti para 
tentar solucionar o impasse do 
imóvel para alocar a Receita Es-
tadual, mas nada foi resolvido.

“Está na hora não só da OAB 
de levantar essa bandeira para 
manter a receita aqui, mas todos 
os seguimentos e os políticos. Os 
vereadores e a prefeita precisam 
acionar os deputados. Protoco-
lei na prefeitura um documento 
pedindo ajuda da prefeita para 
conseguir manter a Receita Es-
tadual aqui. O prejuízo é para a 
população”, disse.

Questionada pelo São Lou-
renço Atual sobre possíveis 
soluções para a situação da AF, 
a Prefeitura de São Lourenço 
informou está preocupada com 
a saída da Receita Estadual da 
cidade e solidária com os ser-
vidores e seus familiares, mas 

A medida trará prejuízos sociais e econômicos para o município e região

disse que não pode arcar com 
o aluguel e não possui imóveis 
para ceder à AF.

“Nossa preocupação prin-
cipal é a descontinuidade e 
facilidade de atendimento aos 
contadores, empresários, pro-
dutores rurais e o c idadão 
comum que necessitam dos 
serviços da AF. Por outro lado, 
estamos enfrentando a pior 
crise financeira da história da 
cidade por falta de repasses de 
recursos do Governo do Esta-
do. Mesmo assim, o Município 
de São Lourenço atualmente 
vem custeando para o Estado 
mais de R$ 1.050.000,00, em 
diversas frentes de trabalhos 
e serviços, impossibil i tando 
assumirmos mais esse compro-
misso”, informou a Assessoria 
de Comunicação (Ascom).

“A Prefeitura manteve contato 
nas esferas políticas estaduais 
para ajudar a sensibilizar o Gover-
no do Estado a manter a unidade 
da AF em nosso município. Após 
o último comunicado, via rádio, 
onde foi informado da decisão do 
Estado quanto ao destino da AF, 
está sendo encaminhado ao Vice-
Governador um ofício com nossa 
reivindicação para manter a base 
da AF em nossa cidade”, comple-

mentou a Ascom.
Para o superintendente apo-

sentado do Ministério da Fazen-
da em Minas Gerais, Eugênio 
Ferraz, é necessário criatividade 
e bom trânsito administrativo de 
alto nível, além de contatos polí-
ticos, para se resolver a questão. 
“Podem existir várias alternati-
vas para o problema. Uma pos-
sível solução é a ocupação dos 
fundos do prédio do INSS, há 
muito tempo vazio. Uma cessão 
onerosa poderia ser feita em va-
lores mínimos, razoáveis para o 
Estado ou munícipio”, disse.

“Instalado qualquer problema, 
os responsáveis pelos poderes 
públicos tem o dever, a obri-
gação inarredável de trazerem 
para si a efetiva solução, pois, 
representam o povo e a este 
devem priorizar melhorias, so-
luções e facilidades, obrigatoria-
mente, sem o que demonstram 
seu descaso com a sociedade, 
praticamente ironizando-a so-
berbamente, esquecendo-se que 
estão servidores do público”, 
finalizou Eugenio Ferraz, que 
também foi o Diretor-Geral da 
Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais.

O São Lourenço Atual ain-
da questionou os vereadores 
Agilsander Rodrigues da Silva 
(PSD) e Renato Motta (Avante) 
que se prontificaram a colaborar 
na situação. O vereador Agil-
sander disse não estar mais à 
frente da situação. O vereador 
Renato Motta (Avante) disse 
que está agendando, junto com 
um deputado aliado, uma reu-
nião com Secretário de Estado 
de Fazenda.

A Secretaria de Estado da 
Fazenda foi procurada, mas 
até o fechamento desta matéria 
não respondeu aos questiona-
mentos do São Lourenço Atual. 
Continuamos à disposição  para 
esclarecimentos através do e-
mail saolourencoatual@slatual.
com.br

Foto:   São Lourenço Atual 

Prefeitura, Sebrae e Junta Comercial 
inauguram Sala Mineira do

 Empreendedor
O serviço vai apoiar os empreendedores nas demandasdas empresas
Na tarde desta segunda-

feira, 18, foi inaugurada a Sala 
Mineira do Empreendedor em 
parceria com o SEBRAE e 
Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais (Jucemg). 
O serviço vai funcionar no 
térreo da Prefeitura de São 
Lourenço (PMSL) e vai apoiar 
o empreendedor para sanar 
dúvidas e receber orientações 
diversas, sempre em parceria 
com o Sebrae e Jucemg.

O objetivo da instalação do 
serviço é facilitar os processos 
de abertura de empresas, re-
gularização e baixa, viabilida-
de de exercício de atividades 
empresariais, licenciamentos, 
entre outros. Além disso, vai 

proporcionar serviços exclu-
sivos aos Microempreende-
dores Individuais (MEI) tais 
como: formalização para MEI, 
alteração, declaração anual, 
impressão de boleto e baixa 
para MEI.

A implantação deste setor, 
não representou custo para a 
PMSL, uma vez que já há uma 
equipe conformada na Secre-
taria de Indústria, Comércio, 
Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico (Sicade), onde já 
funciona o Minas Fácil.

Convênio
O convênio para instalação 

da Sala Mineira do Empreen-
dedor foi firmada em agosto 

deste ano durante a visita do 
presidente nacional do SE-
BRAE a região, Carlos Melles, 
na ocasião do lançamento da 
rota turística de Nhá Chica, a 
Rota Nhá Chica - Caminho das 
Virtudes, em Baependi.

Estiveram presentes na ce-
rimônia, desta segunda-feira, a 
Prefeita Célia Cavalcanti; o Se-
cretário de Indústria e Comér-
cio, Marcelo Mendes; a Analista 
do Sebrae Ticiana Lopes e a 
Presidente do Sindicomércio de 
São Lourenço, Valéria Clara de 
Oliveira Carmo, além da equipe 
da SICADE e convidados. 

Fonte :*Com informações da 
Ascom/PMSL 
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