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O governo federal en-
colheu para 1.031,00 re-
ais a previsão de salário 
mínimo para o ano que 
vem. O anúncio foi feito 
pelo secretário especial 
de Fazenda do Ministério 
da Economia, Waldery 
Rodrigues, nesta terça-
feira, 26. O valor corres-
ponde apenas a correção 
da inflação, sem ganhos 
reais, como aconteceu 
nos últ imos anos. Em 
agosto, quando o proje-
to de lei do Orçamento 
Geral da União foi divul-
gado pela primeira vez, 
a expectativa era que o 
mínimo atingisse 1.039,00 
reais – 8,00 reais a mais 
que a atual previsão.
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Nova empresa de transporte 
coletivo urbano é contratada 

pela prefeitura

Governo diminui estimativa o 
salário mínimo para R$ 1.031 

em 2020
Previsão anterior, de agosto, era de um piso salarial de R$ 1.039; decisão do 

valor final será dada nas próximas semanas pelo presidente Bolsonaro

A nova empresa passa a operar no dia 30 de novembro após 
a paralisação da Circular São Lourenço

Foto: SL Atual

A prefeitura de São Lou-
renço anunciou na tarde 
desta sexta-feira, 22, a 
nova empresa que passará 
a operar o transporte coleti-
vo em São Lourenço a par-
tir do dia 30 de novembro. 
O anúncio foi feito através 
de nota e a empresa que 
assumirá será a Marques 
Transportes.

Na nota, a prefeitura in-
forma que o contrato será 
por tempo determinado até 
a conclusão do processo 
licitatório, porém, não in-
forma por quanto tempo a 
empresa atuará e nem uma 
previsão para conclusão do 
processo licitatório.
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durante e após a gesta-
ção. Durante reunião da 
Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, na tarde 
desta terça-feira, 26, o PL 
recebeu parecer de cons-
titucionalidade da equipe 
técnica, acompanhando 
de perto por mulheres que 
apoiam a causa e também 
por profissionais da área. 
A doula Rafaella Rocha 
de Souza explicou que o 
projeto de lei foi construído 
coletivamente e pretende 
que o hospital local permita 
a entrada das doulas, de 
escolha da mulher. (Diário 
do Aço- Ipatinga) 
 
LP sedia Olimpíada Es-

pecial das Apae’s
        Nesta quarta-feira, 27, 
e quinta-feira, 28, acon-
tece em Lagoa da Prata 
a 12ª Olimpíada Especial 
da Região Centro-Oeste 
MG I. A cidade sede é Di-
vinópolis, porém, devido 
o local de realização do 
evento na cidade estar em 
reforma, Lagoa da Prata 
cedeu o espaço para que 
a Olimpíada acontecesse. 
Vão ser várias modalidades 
esportivas, destacando-
se o atletismo, a natação 
e a ginástica rítmica. Os 
objetivos dessa Olimpíada 
são promover o desenvol-
vimento global da pessoa 
com deficiência intelectual 
e múltipla, integrando-a na 
sociedade através de uma 
prática esportiva adequa-
da às suas necessidades 
especiais; estimular a ação 
participativa e integrada de 
atletas, profissionais, diri-
gentes e familiares. (Jornal 
Cidade- Lagoa da Prata) 
 
Fiscais de posturas de-

mandam segurança 
       Os fiscais que trabalham 
nas ruas centrais da cidade 
a fim de inibir a prática do 
comércio irregular estão 
apreensivos. Presidente da 
Associação dos Fiscais de 
Posturas de Juiz de Fora, 
Randolfo Santana Medei-
ros relatou à Tribuna que a 
categoria está insegura em 
relação ao comportamento 
“truculento” com que parte 
dos ambulantes tem reagi-
do às abordagens dos ser-
vidores. Diante do cenário, 
o presidente conta que teria 
se reunido com o prefeito 
Antônio Almas (PSDB), na 
manhã desta terça-feira, 
26, para expor e solicitar 
medidas que ajudem a 
reverter os riscos da falta 
de segurança. (Tribuna de 
Mina- Juiz de Fora) 
 
Sete Lagoas tem progra-

ma de integridade
Foi lançado na segunda-
feira, 25, o Programa de 
Integridade no município 
de Sete Lagoas, o com-
pliance. O termo com-
pliance tem origem no 
verbo em inglês, to com-
ply, que significa agir de 
acordo com uma regra, 
uma instrução interna, 
um comando ou um pe-
dido, ou seja, estar em 
“compliance” é estar em 
conformidade com leis e 
regulamentos externos e 
internos. O evento contou 
com a presença de inúme-
ras autoridades, além do 
prefeito Duílio de Castro e 
as mais de 350 pessoas que 
compuseram as cadeiras 
abertas ao público. (Boca do 
Povo - Sete Lagoas).

Gerais

Condenados não pode-
rão assumir cargos 

  Pessoas condenadas 
nas normas previstas da 
Lei Federal 11.340/16, co-
nhecida por Lei Maria da 
Penha, não vão poder ser 
nomeadas para cargos em 
livre nomeação no âmbito 
da Administração Direta 
e Indireta, e na Câmara 
Municipal, em Divinópolis. 
A medida está prevista no 
Projeto de Lei Ordinária 
do Legislativo Municipal, 
aprovado por unanimidade. 
Pela proposta, que segue 
agora para análise (sanção 
ou veto) do prefeito Galileu 
Machado (MDB), a vedação 
vale para condenações em 
decisão transitada em julga-
do, até que o cumprimento 
da pena seja comprovado. 
(Gazeta do Oeste- Divinó-
polis) 
 
Banco do Nordeste terá 

R$ 3 bi para projetos 
   O Banco do Nordeste 
pretende liberar R$ 3 bi-
lhões em linhas de crédito 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordes-
te (FNE) para projetos do 
Norte de Minas e vales do 
Jequitinhonha e Mucuri em 
2020. Para pequenas em-
presas, o valor deve chegar 
a R$ 250 milhões somente 
nestas regiões. O superin-
tendente estadual do Banco 
do Nordeste no Norte de 
Minas Gerais e Norte do 
Espírito Santo, João Nilton 
Castro Martins, afirmou que 
o banco já bateu a meta de 
financiamentos em 2019 
e se prepara para atender 
à demanda de 2020. Até 
18 de novembro, já foram 
liberados R$ 2,7 bilhões, 
R$ 205 milhões a mais que 
a meta prevista para o ano, 
mesmo um mês antes do 
fechamento das contas. 
Montes Claros se destaca 
na busca por crédito no 
ramo de bares, restauran-
tes, lojas, clínicas e con-
sultórios médicos, além da 
área educacional. (Jornal O 
Norte- Montes Claros) 
 

Saúde fiscalizará imó-
veis com drones 

    A aplicação de multas 
para o combate ao Aedes 
aegypti voltou a ser discu-
tida ontem em reunião do 
Comitê de Enfrentamento 
ao mosquito. A Secretaria 
Municipal de Saúde co-
meçou este ano a utilizar 
drones para reforçar a fis-
calização na cidade e as 
imagens coletadas podem 
ser usadas para punir quem 
não estiver com o quin-
tal limpo. O equipamento 
permite a busca ativa de 
imóveis fechados que são 
potenciais proliferadores 
de mosquito em virtude do 
acúmulo de resíduos e lixo. 
De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Iraci 
Neto, esses imóveis vão es-
tar sujeitos a multa. (Jornal 
da Manhã- Uberaba) 
 
Presença de doulas as-
segurada em Ipatinga

     Em tramitação na Câ-
mara de Ipatinga, o Projeto 
de Lei pode assegurar a 
presença de doulas junto 
às mães nas maternidades, 
casas de parto e estabele-
cimentos hospitalares con-
gêneres da rede pública e 
privada da cidade. Elas dão 
suporte físico e emocional 
à outras mulheres antes, 
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

EXTRATO DE AVI-
SO DE LICITAÇÃO
Processo n° 143/2019, 

Pregão Presencial n° 
090/2019. Objeto: Con-
t ra tação de empresa 
para prestação de ser-
viços especializados de 
engenharia para exe-
cução de mão-de-obra, 
objetivando a revitaliza-
ção da Praça do bairro 
Serrinha no município 
de Andrelândia – MG. 
Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 
12/12/2019,  Horár io : 
09:00 horas. Informa-
ções (035) 3325-1432 
e  e -ma i l :  l i c i tacao@
andrelandia.mg.gov.br. 
Pregoeira: Aline de A. 
Rizzi. Andrelândia/MG, 
28/11/2019

02° EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES PRE-

ADMISSIONAIS DO 
PROCESSO SELETI-

VO 004/2019.
O Prefeito do municí-

pio de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições 
legais que lhe são con-
feridas por lei, convoca 
os candidatos aprova-
dos de acordo com a 
l ista anexa, para f ins 
do disposto no item 15; 
do edital do Processo 
Seletivo 004/2019.

Os candidatos deve-
rão comparecer ao  PSF 
Dr. Antônio Marcio Silva 
Salgado localizado na 
rua: Coronel José Boni-
fácio, 240, Centro, neste 
Município, para o proces-
so de apresentação dos 
exames solicitados no 
item 15 do edital do Pro-
cesso Seletivo 004/2019, 
no dia 13/12/2019. O 
atendimento será no pe-
ríodo da tarde a partir 
das 14:00 horas, confor-
me anexo I. O candidato 
deverá apresentar o en-

caminhamento especifi-
co que estará disponível 
no e-mail cadastrado no 
ato da inscrição. A lista 
estará disponível no site 
oficial da Prefeitura Mu-
nicipal, mural de publica-
ção. Andrelândia/MG, 28 
de novembro de 2019.
Francisco Carlos Rivelli 
- Prefeito Municipal

02° EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 
PARA REALIZA-

ÇÃO DE EXAMES 
PRE-ADMISSIONAIS 

DO CONCURSO 
001/2019.

O Prefeito do municí-
pio de Andrelândia, no 
uso de suas atribuições 
legais que lhe são con-
feridas por lei, convoca 
os candidatos aprova-
dos de acordo com a 
lista anexa, para fins do 
disposto no item 15; do 
edital Concurso Público 
001/2019.

Os candidatos deve-
rão comparecer ao  PSF 
Dr. Antônio Marcio Sil-
va Salgado localizado 
na rua: Coronel José 
Bonifácio, 240, Centro, 
neste Município, para o 
processo de apresen-
tação dos exames so-
licitados no item 15 do 
edital do Concurso Pú-
blico 001/2019, no dia 
13/12/2019. O atendi-
mento será realizado no 
período da tarde a partir 
das 14:00hs, conforme 
lista do anexo I. O can-
didato deverá apresen-
tar o encaminhamento 
especif ico que estará 
d isponíve l  no  e-mai l 
cadastrado no ato da 
inscrição. A lista estará 
disponível no site oficial 
da Prefeitura Municipal, 
mura l  de  pub l i cação 
...  Andrelândia/MG, 28 
de Novembro de 2019. 
Francisco Carlos Rivelli 
- Prefeito Municipal
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São Lourenço

Dia Nacional de Alimentos 
arrecada 3 toneladas em 

São Lourenço

Nova empresa de 
transporte

 coletivo urbano é 
contratada pela 

prefeitura
Foram 7 pontos arrecadadores e 13

instituições beneficiadas

A prefeitura de São Lourenço 
anunciou na tarde desta sexta-
feira, 22, a nova empresa que 
passará a operar o transporte 
coletivo em São Lourenço a 
partir do dia 30 de novembro. O 
anúncio foi feito através de nota 
e a empresa que assumirá será 
a Marques Transportes.

Na nota, a prefeitura informa 
que o contrato será por tempo 
determinado até a conclusão 
do processo licitatório, porém, 
não informa por quanto tempo 
a empresa atuará e nem uma 
previsão para conclusão do 
processo licitatório.

“A Prefeitura de São Louren-
ço informa que foi contratada 
por prazo determinado a em-
presa Marques Transporte e 
Turismo Ltda., para o transporte 
público coletivo. A empresa atu-
ará no município a partir do dia 
30 de novembro, logo após o 
encerramento do contrato atual. 
O serviço será prestado na cida-

de até que o processo licitatório 
para contratação definitiva seja 
concluído”, informa a nota.

A nota ainda garante que a 
população não ficará desassis-
tida quanto ao transporte cole-
tivo urbano. “Ressaltamos que 
a população não ficará sem o 
transporte coletivo municipal. 
Não haverá aumento de tarifa, 
bem como não haverá nenhum 
custo a ser subsidiado pela pre-
feitura. Os trajetos e horários, 
a princípio, permanecem da 
forma que estão”.

O atual contrato com a em-
presa Circular São Lourenço 
encerrou no final de agosto 
deste ano e foi renovado por 
mais três meses para teste do 
novo sistema de transporte 
coletivo urbano. O novo siste-
ma é resultado de um estudo 
realizado por uma empresa 
contratada pela Prefeitura de 
São Lourenço.

Fonte: SL Atual

A nova empresa passa a 
operar no dia 30 de novembro 

após a paralisação da 
Circular São Lourenço

Foto: SL Atual

São Lourenço esteve entre as 
61 cidades que arrecadaram 184 
toneladas de alimentos no Dia 
Nacional da Coleta de Alimentos, 
realizada, este ano, no sábado, 9 
de novembro. Na estância hidro-
mineral foram arrecadados 3.865 
Kg de alimentos em sete pontos 
na cidade provenientes de doação 
da população.

A arrecadação inclui achocola-
tado, arroz, açúcar, enlatados de 
milho, ervilha, sardinha, seleta, 
farinhas de milho, trigo, mandio-
ca, feijão, fubá, leites em pó e 
longa vida, macarrão, molho de 
tomate, óleo de soja, mix, bola-
cha, pó de café e sal. A maior 
quantidade arrecada é de arroz 
com 1.240 Kg, feijão com 683 kg 
e açúcar com 620kg.

Os alimentos doados pela 
população nos sete pontos pré-
estabelecidos pela campanha 
foram entregues ao Hospital São 
Lourenço, Asilo São Vicente de 
Paulo, Educandário Santa Ce-
cília, Creche Pequeno Mundo, 
Pastorais São Lourenço Mártir, 
Nossa Senhora das Graça, San-
tíssima Trindade, Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), Educandário São Lou-

renço, Paróquia Nossa Senhora 
Soledade , Lar São Francisco de 
Assis, Casa Mãe Social e Grupo 
Espírita Obreiros da Caridade.

Esta será a 14ª edição da 
Coleta, que começou em 2006 e 
já arrecadou 1.545 toneladas de 
alimentos, contando exclusiva-
mente com o trabalho voluntário 
de 6.470 mil pessoas, somados 
os participantes dos treze anos 
anteriores. Eles se concentram 
durante todo o dia na entrada de 

Foto: SL Atual

supermercados parceiros, convi-
dando os clientes a doar alimen-
tos não perecíveis.

Este ano, milhares de volun-
tários foram distribuídos em mais 
de 300 supermercados em 61 
cidades do país. A campanha é 
promovida pela Companhia das 
Obras (CdO), organização não 
governamental que iniciou o Dia 
da Coleta Nacional de Alimentos 
no Brasil há quatorze anos.

                  Fonte: SL Atual

Natal das Águas em São 
Lourenço já tem

 programação definida
Programação cultural e religiosa acontece entre 
os dias 30 de novembro e 6 de janeiro de 2020

A partir do dia 30 de novembro, a 
cidade de São Lourenço receberá a 
segunda edição do Natal das Águas. 
Com público estimado de 60 mil 
turistas na cidade durante o mês de 
dezembro, o Natal das Águas de São 
Lourenço irá contar com a Casa do 
Papai Noel, na Praça Brasil, Procis-
são de Velas, espetáculos natalinos 
de corais, teatro e dança, concurso 
de presépios, chegada do Papai 
Noel no Trem das Águas (todos os 
sábados) e os encontros de carros 
de boi e Folia de Reis.

O evento tem como objetivo valo-
rizar a cultura mineira e fortalecer o 
turismo local, com diversas atrações 

gratuitas que irão se estender até o 
dia 6 de janeiro de 2020. Além das 
ações natalinas, os turistas também 
poderão aproveitar os tradicionais 
atrativos e passeios da cidade, como 
a Rota do Queijo e do Azeite, Rota do 
Café Especial, Rota do Pé ao Pote, 
Voo de Balão, entre outros.

Segundo o presidente do SLCVB, 
Alexandre Melo, o Natal das Águas 
tem um grande potencial para se 
transformar em eventos como os 
promovidos por cidades como Gra-
mado e Campos do Jordão.

“Nossa expectativa é que o parque 
hoteleiro da cidade tenha 55% de taxa 
de ocupação no mês de dezembro 

e que cerca de R$ 9 milhões sejam 
injetados na economia local, somente 
com os turistas que vão ocupar 2,5 
mil quartos de hotéis”, contabilizou 
Alexandre.

O Natal das Águas é uma realização 
do Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur), formado pelo poder público 
municipal e iniciativa privada represen-
tados pelo São Lourenço Convention & 
Visitors Bureau, Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura, Sindicomércio, Sin-
dHotéis, Trem das Águas, CDL, Parque 
das Águas, em parceria com Paróquia 
São Lourenço Mártir e o apoio de mais 
de cem empresas do município.

                         Fonte: Sl Atual

Foto: SAO LOURENCO CONVEN E VISITOR BUREAL
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Gerais

Governo diminui estimativa 
do salário mínimo para R$ 

1.031 em 2020

O governo federal encolheu 
para 1.031,00 reais a previsão 
de salário mínimo para o ano que 
vem. O anúncio foi feito pelo se-
cretário especial de Fazenda do 
Ministério da Economia, Waldery 
Rodrigues, nesta terça-feira, 26. 
O valor corresponde apenas a 
correção da inflação, sem ga-
nhos reais, como aconteceu nos 
últimos anos. Em agosto, quan-
do o projeto de lei do Orçamento 
Geral da União foi divulgado pela 
primeira vez, a expectativa era 
que o mínimo atingisse 1.039,00 
reais – 8,00 reais a mais que a 
atual previsão.

Segundo Rodrigues, a cor-
reção foi feita com base na 
redução da estimativa para a 
inflação, que caiu de 4% para 
3,5%. O reajuste foi feito levando 
em consideração o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor) para o próximo ano. A 
previsão do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), usado como índice ofi-
cial de inflação, caiu de 3,9% 
para 3,5%.

Atualmente, o piso nacional é 
de 998,00 reais. Apesar de não 
apresentar ganho real, acima da 

inflação, essa será a primeira 
vez que o salário mínimo, que 
serve de referência para mais 
de 45 milhões de pessoas, fica-
rá acima da marca de 1.000,00 
reais.

Em contrapart ida, a esti-
mativa de crescimento para a 
economia aumentou de 2,17% 
para 2,32%, enquanto a cotação 
média do dólar no próximo ano 
aumentou de 3,80 reais para 
4,00 reais.

Ao anunciar a revisão das 

estimativas, Rodrigues destacou 
que a nova política para o salário 
mínimo só será decidida nas pró-
ximas semanas pelo presidente 
Jair Bolsonaro. O secretário de 
Fazenda, no entanto, diz que o 
valor servirá de referência para 
o Palácio do Planalto. “Como já 
estamos em novembro, referên-
cia mais direta é salário mínimo 
de 1.031,00 reais”, afirmou.
(Com Agência Brasil eEstadão 
Conteúdo)

                     Fonte: Veja
   

Previsão anterior, de agosto, era de um piso salarial de R$ 1.039; 
decisão do valor final será dada nas próximas semanas pelo 

presidente Bolsonaro
Foto:  Vanderlei Almeida /AFP /VEJA

Petrobras eleva preço do 
botijão de gás de cozinha 

em 4% 
Aplicativo ajuda consumidor a economizar gás 
Na última sexta-feira (22), a Pe-

trobras anunciou aumento de 4% no 
preço do botijão de gás de 13 quilos 
nas refinarias, este é o quarto aumen-
to do combustível no ano. O último 
reajuste anunciado pela Petrobras 
para o gás de uso doméstico havia 
sido em outubro, quando os preços 
subiram cerca de 5%. 

Os preços para o consumidor final 
também ficarão mais altos, pois além de 
terem liberdade para praticar preços, as 
distribuidoras devem ainda incorporar o 
valor de impostos (ICMS, PIS/Pasep e 
Cofins) e outros custos como mão de 
obra, logística e margem de lucro. Os 
novos valores passam a valer a partir 
desta segunda-feira (25). 

Neste cenário, a tecnologia pode 
ser de grande ajuda. Como exis-
tem diferenças de preços entre os 
revendedores, pesquisar bem pode 
garantir uma economia fundamental 
no orçamento familiar. Estimativa da 
ANP aponta que os preços na cidade 
de São Paulo, por exemplo, podem 
oscilar de R$ 55 a R$ 90. 

Em pesquisa realizada nesta 
segunda-feira no aplicativo Chama, 
marketplace que conecta revende-
dores de botijões de gás a clientes e 
ainda compara preços, foi constatado 
que no bairro Jardim Clementino, em 
Taboão da Serra, região metropolitana 
de São Paulo, o preço do botijão de 13 
kgs pode variar entre R$75 à R$100, 
diferença de mais de 33%. já na Zona 
Leste da capital, região do Jardim 

Aurora, o botijão varia de R$67,98 a 
R$80 - variação de 19%. 

O preço do gás de cozinha também 
tem grandes diferenças nos outros 
estados: em Porto Alegre, no bairro 
Bom Fim, o menor preço encontrado 
é de R$ 66,90, e o maior de R$82,00, 
diferença de 22%. Em Belo Horizonte, 
no bairro Dona Clara, foi constatada 
uma variação de preços entre R$70 e 
R$89, aumento de 28%. 

Saiba como economizar 
Pensando no bem estar do bolso do 

consumidor, os especialistas do Chama 
elencaram sete dicas simples e eficazes 
para driblar o aumento do gás. 

1 - Atenção com às chamas: Se 
elas surgirem amareladas ou alaran-
jadas, é sinal que os bocais não estão 
funcionando devidamente - o que im-
plica no maior gasto de gás. O ideal é 
que as chamas sejam azuis.

2 - Use a tampa da panela: O pre-
paro de pratos como macarrão, por 
exemplo, permite que o cozimento 
seja feito com o fogo desligado ao 
usar a tampa. Para isso, basta deixar 
a água ferver, adicionar a massa, 
desligar o fogo e tampar. 

3 - Forno fechado e cheio: Abrir e 
fechar a porta do forno muitas vezes é a 
receita para o desperdício de gás. Tente 
observar os alimentos utilizando a luz in-
terna e, sempre que possível, asse mais 
de um alimento ao mesmo tempo. 

4 - Janelas fechadas na cozinha: 
Correntes de ar diminuem a potência das 

chamas e, assim, aumentam o tempo ne-
cessário de cozimento. Por isso, na hora 
de cozinhar, feche portas e janelas. 

5 - Use a panela de pressão: Se 
a receita permitir, não se acanhe e 
faça uso da panela de pressão. Além 
de mais econômica, ela acelera o 
cozimento e potencializa o tempero 
dos alimentos. 

6 - Corte em pedaços menores: Ali-
mentos cortados em partes pequenas 
cozinham mais rápido, fazendo com 
que o gás seja menos utilizado. 

7 - Celular na mão: Acabou o 
gás? Não esquente e use o aplicativo 
Chama, que é gratuito, para descobrir 
o melhor preço no seu bairro. Sua 
carteira agradece. 

Sobre o Chama  
Disponível no Google Play e na App 
Store, o Chama é um marketplace 
que conecta revendedores de boti-
jões de gás a clientes. Lançada em 
dezembro de 2016, a empresa reúne 
em um único ambiente mais de 2.000 
revendedores regulamentados pela 
Agência Nacional do Petróleo (ANP). 
Em apenas alguns cliques o usuário 
pode solicitar o serviço oferecido pela 
empresa e escolher o fornecedor que 
mais lhe agradar - selecionando infor-
mações como: valor cobrado, tempo 
de entrega e marca do produto. O 
serviço está presente em São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre 
e Brasília, e a partir de dezembro, em 
Florianópolis e Recife

ID Estudantil: 
Como emitir a nova 
carteirinha digital 
para estudantes

Aplicativo do Ministério da Educação está 
disponível nas lojas Google Play e App Store 

e não terá custos para emissão pelo 
estudante

A interface do ID Estudantil Ministério da Educação Divulgação

Por :Giovanna Romano

O Ministério da Educação 
(MEC) anunciou na segunda-
feira, 25, o ID Estudantil, apli-
cativo para emitir a carteirinha 
estudantil digital criada pelo go-
verno. O documento é voltado 
para alunos do Ensino Funda-
mental até os pós-graduandos 
e dá direito a meia-entrada em 
show, teatro e outros eventos 
culturais. A plataforma já está 
disponível nas lojas Google Play 
e App Store.

A carteirinha emitida pelo 
governo será gratuita para os 
estudantes — mas tem um cus-
to para o pagador de imposto 
de 15 centavos por carteirinha.  
Antes do lançamento do MEC, o 
modelo padronizado era emitido 
por entidades estudantis, como 
a União Nacional dos Estudan-
tes (UNE) e a União Brasileira 
dos Estudantes Secundarista 
(Ubes), mediante pagamento.

O MEC informa que a emis-
são de carteirinhas pelo go-
verno “não tira a prerrogativa 
de outras entidades”. O do-
cumento poderá ser emitido 
ainda por: entidades estudan-
tis, diretórios centrais dos es-
tudantes, centros e diretórios 
acadêmicos, entre outros.

VEJA testou o aplicativo, 
simulando a emissão da car-
teirinha estudantil. Para o sis-
tema iOS, da Apple, não houve 
problemas na execução do ID 
Estudantil. Logo na página ini-
cial, há duas abas: “notícias”, 
sobre novidades nas institui-
ções de ensino, e “inspire-se”, 
com histórias de superação. 
Também é possível fazer de-
núncias sobre limpeza das 
escola, falta de livros, número 
insuficiente de professores e 
cadeiras quebradas.

A carteirinha digital aparece 
no centro desta página inicial. 

Para os estudantes que já emi-
tiram o documento, é possível 
conferir a carteirinha feita com 
os dados, o código de uso e 
QR code. Para quem não é ca-
dastrado, há a opção “faça sua 
carteirinha”.

Confira o passo a passo 
para emitir a carteirinha:
1 – Faça cadastro ou login 

no aplicativo: É preciso infor-
mar o seu nome completo, um 
endereço de e-mail válido e criar 
uma senha.

2 – Na página inicial, clique na 
opção “Faça sua carteirinha”.

3 – No “passo 1”, informe 
o seu nome completo, celular, 
número do RG e dados do do-
cumento (órgão emissor e data 
de emissão), CPF e sexo. Há a 
opção para o estudante utilizar 
o nome social.

4 – No “passo 2”, informe o 
seu endereço completo.

5 – No “passo 3”, informe os 
seus dados escolares. Nesta 
etapa, o estudante irá escolher 
entre Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Ensino Superior 
e Pós-Graduação. É preciso 
informar também o nome da 
instituição de ensino, o curso e o 
número de matrícula ou registro 
acadêmico.

6 – No “passo 4”, é preciso 
enviar uma foto do documento 
(RG ou CNH), uma foto 3/4 — o 
aplicativo diz que pode ser uma 
“selfie” — e uma foto do compro-
vante de matrícula.

7 – Leia e aceite o termo de 
uso e política de privacidade do 
aplicativo.

8 – Depois da realização 
dos passos descritos acima, a 
carteirinha digital entra no status 
“em análise”. VEJA solicitou a 
emissão da carteirinha às 10h30 
e, até a publicação desta re-
portagem, o documento não foi 
emitido oficialmente


