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Nesta segunda-feira 
(02.12) foi aprovado projeto 
que regulamenta serviço 
semelhante ao Uber em 
São Lourenço. A partir da 
sua publicação, o contato 
com os motoristas deverá 
ser feito exclusivamente por 
aplicativos geridos por Plata-
formas Digitais de Transporte 
cadastradas no município. O 
documento 2961/19 segue 
de volta para o Poder Exe-
cutivo, para que o mesmo 
possa sancioná-lo. 

Os indivíduos interessa-
dos em exercer essa ativida-
de deverão preencher certos 
requisitos, como: posse de 
Certidão Negativa de Ante-
cedentes Criminais, inscrição 
como contribuinte individual 
do INSS, entre outros.
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Câmara aprova devolução 
antecipada de R$ 50mil 

para Prefeitura

Câmara aprova atividade 
de transporte privado de

 passageiros em São Lourenço
Nesta segunda-feira (02.12) foi aprovado projeto que 

regulamenta serviço semelhante ao Uber em São Lourenço

Uma devolução antecipada no valor total de R$ 50mil será 
feita à Prefeitura de São Lourenço. 

Foto:  ASCOMSL

Uma devolução anteci-
pada no valor total de R$ 
50mil será feita à Prefeitura 
de São Lourenço. A decisão 
foi tomada por unanimidade 
pelos vereadores na sessão 
ordinária desta segunda-
feira (25.11), em uma única 
votação, por meio de De-
creto Legislativo. A verba 
vem do saldo existente na 
conta da Câmara. O Poder 
Executivo deve decidir onde 
aplicará o recurso, mas, se-
gundos os parlamentares, 
a Administração Municipal 
já apontou que o interesse 
maior é pela área da saúde 
devido à paralisação parcial 
de alguns procedimentos.
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Mucuri. O Selo de Inspeção   
Municipal vem frequentemente 
sendo discutido em todas as 
reuniões da Amuc com as par-
ticipações da Emater e Sebrae, 
como alternativa para geração 
de segurança alimentar, aber-
tura de mercado e diminuição 
de custos e burocracia para 
os municípios, visando faci-
litar a aquisição de produtos 
alimentícios de origem animal 
e vegetal das agroindústrias 
locais. (Diário Tribuna)
 
Infraero tem disponibilida-

de de R$ 1,6 mi
    A reativação do Aeroporto 
Brigadeiro Cabral para voos 
comerciais dá um passo 
gigantesco para se tornar 
realidade. Representantes da 
Prefeitura de Divinópolis se 
reuniram, em Brasília, com o 
brigadeiro André Luiz Fonse-
ca e Silva, diretor de Opera-
ções e Serviços Técnicos da 
Infraero, e o superintendente 
de Gestão de Operação, da 
instituição, Paulo Eduardo 
Cavalcante. No encontro, 
foi confirmada pela Infraero 
a disponibilidade R$ 1,650 
milhão da Secretaria de Avia-
ção Civil para as melhorias 
do aeroporto. (Jornal Agora- 
Divinópolis) 
 

Usiminas reconhece i 
ações socioambientais 

  As ações inovadoras e 
sustentáveis de municípios, 
estudantes, professores, 
escolas e instituições da 
comunidade vão ser reconhe-
cidas na próxima segunda-
feira, 9, às 19h, no teatro 
Zélia Olguin, na 2ª edição do 
“Prêmio Usiminas Mobiliza 
Pelos Caminhos do Vale”. A 
homenagem vai ser direcio-
nada aos projetos que vêm 
contribuindo para os resulta-
dos do programa, que reúne, 
desde 2015, iniciativas socio-
ambientais da Usiminas, em 
parceria com o Consórcio 
Intermunicipal Multifinalitário 
do Vale do Aço, a Associa-
ção dos Municípios do Vale 
do Aço, Instituto Interagir e 
apoio da Fiemg. No total, 
224 projetos foram inscritos 
na edição deste ano, dos 
quais 22 foram selecionados 
entre os finalistas, informa 
a Usiminas. (Diário do Aço- 
Ipatinga) 
 

Ministério libera senha 
para Uberaba 

  Secretário de Saúde de 
Uberaba Iraci de Souza Neto 
anunciou que o Ministério da 
Saúde autorizou o município 
de Uberaba a utilizar o Siste-
ma de Regulação Hospitalar 
e Ambulatorial of icial do 
SUS, o SisReg. A solicitação 
foi feita na semana passada, 
em viagem do secretário a 
Brasília, quando a senha de 
acesso do município de Ube-
raba ao sistema de gestão e 
regulação dos leitos hospita-
lares do governo do estado, 
o SUSFácil, foi bloqueada. 
Iraci explica que a Secretaria 
Municipal de Saúde, através 
do Complexo Regulador e da 
Central Municipal de Regu-
lação, está finalizando todos 
os procedimentos de cadas-
tro de administrador desse 
sistema nesta tarde. (Jornal 
da Cidade- Uberaba) 

Gerais

IGAM prorroga restrição da 
Bacia 

   O Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (IGAM) prorrogou 
para até o dia 15 de janeiro de 
2020 a restrição para o uso das 
águas do rio Pacuí, no Norte 
de Minas e que fornece a água 
para abastecer Montes Claros. 
Através da Portaria 72, de 29 
de novembro de 2019, o IGAM 
determinou a prorrogação da 
situação crítica de escassez 
hídrica superficial nas porções 
hidrográficas localizadas à 
montante da estação “Fluv. 
Rio Pacuí Coração de Jesus”, 
no rio Pacuí e sua bacia de 
contribuição. A situação crítica 
foi identificada por meio do 
monitoramento dos níveis do 
rio Pacuí, feito pelo órgão, e 
que apontaram vazões abaixo 
de 70% da vazão de referência 
do referido rio.  (Gazeta Norte 
Mineira- Montes Claros)
 
Caeté já biometrizou 23% 

dos eleitores
 Nas Eleições 2018, a biome-
tria já foi obrigatória em 84 
municípios de Minas Gerais. 
Para as eleições de 2020, 
a previsão é que mais mu-
nicípios mineiros utilizem a 
votação pela biometria, que 
é uma tecnologia que confere 
mais segurança à identifica-
ção do eleitor no momento da 
votação. Em Caeté o sistema 
biométrico está disponível 
desde junho deste ano, no 
entanto, o recadastramento 
ainda não é obrigatório. Mas 
a Justiça Eleitoral recomenda 
que os eleitores façam, desde 
já, o recadastramento, para 
evitar filas futuras. Caeté está 
com 33.494 eleitores e, até o 
momento, só 7.720 eleitores 
(23,08%) fizeram o recadas-
tramento biométrico. (Jornal 
Opinião - Caeté)
 
Mais de 300 passaram por 

procedimentos
  O acordo firmado entre o 
Município de Uberlândia e 
cinco hospitais particulares 
da cidade para realização 
de procedimentos cardíacos 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) já resultou na realização 
de mais de 300 atendimentos. 
Os pacientes beneficiados es-
tavam aguardando por exame 
ou cirurgia na fila da Regula-
ção Municipal. O acordo entre 
a Prefeitura e os hospitais 
Santa Clara, Santa Genove-
va, Madrecor, Santa Marta e 
Uberlândia Medical Center 
(UMC) ocorreu em agosto 
com a anuência do Ministério 
Público Federal (MPF). Desde 
então, foram realizados 274 
cateterismos, 71 angioplas-
tias com stent e 26 cirurgias 
cardíacas, totalizando 371 
pacientes beneficiados. (Diário 
de Uberlândia) 
 
Mucuri faz consórcio para 

o Selo
   Foi realizada no último final 
de semana no auditório do 
Sebrae, em Teófilo Otoni, uma 
consultoria para implemen-
tação do Selo de Inspeção 
Municipal Consorciado, numa 
parceria entre a Emater, Se-
brae e Amuc, com a presença 
de secretários Municipais de 
Agricultura, agentes de Vi-
gilância Sanitária, membros 
da Emater e Ima do Vale do 
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Interessados devem procurar a instituição com todos os documentos
necessários para confirmar inscrição

Pais ou responsáveis 
por alunos que desejam 
continuar estudando na 
mesma escola estadual 
que estiveram matricula-
dos em 2019 ganharam 
mais tempo para fazer a 
renovação de matrícula. 
O prazo foi prorrogado 
até a próxima quarta-
feira (11/12).
Os interessados devem 
procurar a escola com 
todos os documentos 
necessários para con-
firmar a matrícula e ga-
rantir a vaga do aluno 
na unidade em que ele 
já está matriculado e 
estudando neste ano.
Ao receber a documen-
tação, a escola deverá 
entregar aos responsá-
veis o comprovante de 
renovação de matrícu-
la naquela instituição. 

Caso a unidade não 
oferte a etapa na qual o 
aluno deverá estudar no 
próximo ano, os familia-
res serão orientados de 
como proceder na reali-
zação da pré-matrícula 
da rede estadual.
 

Pré-matrícula
A pré-matrícula é a etapa 
em que pais ou responsá-
veis de estudantes, ou alu-
nos maiores de 18 anos, 
indicam em qual unidade 
de ensino pretendem es-
tudar. Os interessados 
devem fazer a inscrição 
pelo site http://matricula.
educacao.mg.gov.br até 
16 de dezembro. Podem 
realizar a pré-matrícula 
alunos vindos de outras 
redes e jovens que já 
estudam em escola esta-
dual, mas que precisam 

trocar de instituição. 
Além disso, estão aptos 
a fazer a pré-matrícula 
aqueles que abandona-
ram os estudos e dese-
jam voltar às salas de 
aula nos ensinos fun-
damental, médio ou na 
educação de jovens e 
adultos. No momento da 
inscrição no sistema on-
line, os interessados de-
vem inserir informações 
como nome completo do 
candidato, data de nas-
cimento, endereço, nú-
mero de CPF, se possuir, 
rede escolar de origem, 
entre outros dados.
A distribuição de vagas 
será feita de acordo com 
a disponibilidade física de 
cada unidade escolar, o 
tipo de atendimento pres-
tado e o nível de ensino 
ofertado pela instituição. 

A ordem apresentada na 
Resolução nº 4.231 de 
2019 também definirá os 
critérios de encaminha-
mento dos estudantes.
A Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais 
(SEE/MG) já registrou, até 
o momento, 150 mil pré-
matrículas. Os resultados 
serão divulgados neste 
link, a partir de 27/12.
 

Matrículas 2020
Para quem realizou o 
cadastramento escolar 
em julho deste ano e para 
os que se inscreveram na 
pré-matrícula, o momento 
de confirmar, garantir a 
vaga e concluir o proces-
so de matrícula na rede 
pública estadual será em 
janeiro de 2020.
De 6 a 20 de janeiro, 
pais, responsáveis ou 
o próprio aluno, quando 
maior de 18 anos, deve-
rão comparecer às uni-
dades escolares da rede 
pública para as quais 
foram encaminhados, 
com a relação de docu-
mentos, para efetivar a 
matrícula.
O não comparecimento 
na escola indicada dentro 
desse período, portando 
todos os documentos 
necessários, acarretará 
na perda da garantia da 
vaga naquela instituição. 
Nesse caso, o interes-
sado deve aguardar o 
período de distribuição 
de vagas remanescen-
tes para se matricular 
na unidade que estiver 
disponível.
              Fonte: SEGOV

EXTRATO DE AVISO
PROCESSO 144/2019 – PREGÃO

PRESENCIAL 091/2019
Objeto: Aquisição de combustíveis para todos 
os veículos e máquinas da frota Municipal. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 
23/12/2018, com início às 09:00 horas. Informa-
ções licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: 
(035) 3325-1432. Pregoeira: Aline de A. Rizzi. 
Andrelândia - MG, 06/12/2019.

PROCESSO 145/2019 – PREGÃO
PRESENCIAL 092/2019

Aviso de Licitação - Objeto: Registro de Preço para 
futuras e eventuais contratações de empresas para 
fornecimento de materiais diversos e utensílios 
domésticos para atender aos setores do Municí-
pio de Andrelândia – MG, conforme condições e 
especificações contidas neste Termo de referên-
cia. Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 
06/01/2020, com início às 09:00 horas. Informa-
ções Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Aline de A. 
Rizzi Andrelândia- MG, 09/12/2019.

Período de renovação de 
matrícula nas escolas estaduais é 

prorrogado até 11 de dezembro
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São Lourenço

Câmara aprova devolução antecipada 
de R$ 50mil para Prefeitura

Uma devolução antecipada no valor total de R$ 50mil será feita à 
Prefeitura de São Lourenço

Uma devolução antecipada no 
valor total de R$ 50mil será feita 
à Prefeitura de São Lourenço. A 
decisão foi tomada por unanimi-
dade pelos vereadores na sessão 
ordinária desta segunda-feira 
(25.11), em uma única votação, 
por meio de Decreto Legislativo. 
A verba vem do saldo existente 
na conta da Câmara. O Poder 
Executivo deve decidir onde apli-
cará o recurso, mas, segundos os 
parlamentares, a Administração 
Municipal já apontou que o inte-
resse maior é pela área da saúde 
devido à paralisação parcial de 
alguns procedimentos.

A Câmara de São Lourenço 
também aprovou um projeto de 
autoria do Executivo que pre-
vê a redução dos membros do 
Conselho Municipal Antidrogas 
(COMAD) para 10 – atualmente 
são 14. A justificativa é o afas-
tamento da Paróquia Nossa Se-
nhora das Graças e da Casa dos 
Meninos do grupo – este último 
será substituído pela Associação 
São Lourenço Rugby. Dos novos 
membros, metade será indicada 
pela Prefeitura e a outra parte, 
pela sociedade civil.

O vereador Evaldo José Am-
brósio (PROS) enviou projeto 
que impediria procedimentos 
de fiscalização – como “blitz” 

– de apreender, recolher ou 
reter veículos devido ao atraso 
no pagamento do IPVA. Con-
tudo, o texto não seguiu para 
votação. Os demais membros 
da Câmara acompanharam o 
parecer da Comissão de Legis-

lação, Justiça e Redação Final, 
o qual apontou que a matéria 
era inconstitucional por usurpar 
a competência da União e do 
estado de Minas Gerais.

Natanael Paulino de Oliveira 
(Cidadania) e Helson de Jesus 

São Lourenço 
confirma dição 2020 

do Parlamento 
Jovem

A Escola do Legislativo de São 
Lourenço garantiu sua participação 

Parlamento Jovem 2020. 

A Escola do Legislativo de São 
Lourenço garantiu sua participação 
Parlamento Jovem 2020. Esta será 
a 17ª edição do projeto, que tem 
como foco a formação sociopolítica 
de jovens do Ensino Médio – tanto 
de escolas públicas quanto de pri-
vadas. O tema do ano que vem é 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. As atividades devem 
começar em março.

O Parlamento Jovem é uma 
iniciativa da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais implementada em 
mais de 120 cidades do estado, em 

parceria com as câmaras municipais.  
O objetivo é proporcionar aos jovens 
uma experiência política real, uma 
vez que eles elaboram propostas de 
mudança para o estado, nos moldes 
de um projeto de lei. As ideias são 
levadas aos deputados, que podem 
implementá-las, como já aconteceu 
em edições anteriores do projeto. 
Para a elaboração do documento final 
entregue aos parlamentares os estu-
dantes fazem três grandes Plenárias 
e por cerca de 8 meses participam de 
oficinas sobre a temática do ano.

                      Fonte : ASCOMSL
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Câmara aprova atividade de
transporte privado de

 passageiros em São Lourenço

Nesta segunda-feira (02.12) foi 
aprovado projeto que regulamenta 
serviço semelhante ao Uber em São 
Lourenço. A partir da sua publicação, 
o contato com os motoristas deverá 
ser feito exclusivamente por aplicati-
vos geridos por Plataformas Digitais 
de Transporte cadastradas no muni-
cípio. O documento 2961/19 segue 
de volta para o Poder Executivo, para 
que o mesmo possa sancioná-lo. 

Os indivíduos interessados em 
exercer essa atividade deverão 
preencher certos requisitos, como: 
posse de Certidão Negativa de 
Antecedentes Criminais, inscrição 
como contribuinte individual do 
INSS, entre outros. Em caso de 
descumprimento dessas medidas, 
o profissional pode levar multa – 
que varia entre R$858 e R$8.580.

Outro projeto aprovado, dessa 
vez em primeira votação, prevê a 
cessão onerosa dos direitos credi-
tórios provenientes dos atrasos dos 
valores devidos pelo estado de Mi-
nas Gerais ao município (aproxima-
damente R$8,5 milhões). O texto é 
de autoria da Prefeitura Municipal.

EM DISCUSSÃO
Waldinei Alves Ferreira (PV) 

enviou um projeto de lei que torna 

obrigatória a instalação de portas 
ou grades de aço e de dispositivo 
de segurança com nebulização 
de fumaça nos estabelecimentos 
bancários em São Lourenço. Esses 
locais terão até 90 dias, a partir da 
publicação da lei, para se adequa-
rem aos requisitos. 

Também tramita na Câmara 
texto que concede direito de uso 
de área do Parque Municipal Ilha 
Antônio Dutra pela Associação São 
Lourenço Rugby. O documento, de 
autoria do Executivo, possibilita 
que o grupo possa implantar um 

Foto: ASCOMSL

Salgado (Cidadania) propuseram 
emenda modificativa ao projeto 
de lei 2961/2019 – que trata da 
atividade de transporte remune-
rado privado de passageiros em 
São Lourenço. Os vereadores 
recomendaram que a idade máxi-

ma do veículo, contada a partir da 
emissão do Primeiro Certificado 
de Registro de Licenciamento de 
Veículos (CRLV), aumentasse de 
cinco, como constava no texto ori-
ginal, para dez anos.

Fonte: ASCOMSL

Nesta segunda-feira (02.12) foi aprovado projeto que regulamenta 
serviço semelhante ao Uber em São Lourenço

Centro de Excelência Esportiva 
voltado ao treinamento dos atletas 
(com academia, área social, refei-
tório, alojamento, entre outros).

PEDIDO DE LICENÇA
Os vereadores rejeitaram por 

nove votos a um (e uma abstenção) o 
pedido de Paulo Gilson Chopinho de 
Castro Ribeiro (PSC) de se licenciar 
por 40 dias corridos das atividades 
legislativas para tratar de interesse 
particular, conforme previsão do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal.

                     Fonte: ASCOMSL

FOTO: ASCOMSL
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EXTENSÃO RURAL BRASILEIRA 
COMEMORA 71 ANOS

Por: Jerusia Arruda

Nesta sexta-feira, 06 de de-
zembro, a cidade e o campo co-
memoram os 71 anos Extensão 
Rural no Brasil e o Dia Nacional 
do Extensionista Rural. A data 
instituída pelo governo federal 
tem como marco referencial a 
criação, em 1948, da primeira 
empresa pública de Ater do 
País, a Associação de Crédito 
e Assistência Rural (Acar), hoje 
Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater-MG), que 
se tornou a maior empresa do 
setor da América Latina. 

Atualmente, o Brasil conta com 
o mais de 20 mil extensionistas 
rurais que atuam como agentes de 
desenvolvimento sustentável em 
todas as unidades da Federação, 
promovendo a modernização da 
agropecuária e a melhoria do bem-
estar social da população rural. “O 
extensionista é quem implementa 
as técnicas desenvolvidas pela 
pesquisa, que está dia a dia com 
o produtor ajudando na produção 
sustentável, ensinando formas de 
redução do desperdício, auxiliando 
na comercialização. É um pro-
fissional que ajuda a aumentar a 
renda do produtor e colabora para 
o crescimento econômico do País”, 
ressalta o presidente da Asbraer, 
Nivaldo Magalhães.

Para o presidente da Agência 
Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Anater), Ademar 
Silva Jr., o trabalho do extensionis-
ta rural é fundamental para levar 
conhecimento e inovação para as 
populações rurais e possibilitar que 

o campo tenha sustentabilidade e 
competitividade.  

“Nesta data especial, quere-
mos reforçar o apoio da Anater 
a todos os extensionistas rurais, 
a todas as Emateres, e a todos 
aqueles que trabalham pela ex-
tensão rural e pela assistência 
técnica no Brasil. Entendemos 
que o salto inclusivo e produtivo 
da agropecuária brasileira como 
grande fornecedora de alimentos 
para a população mundial so-

mente irá ocorrer quando a Ater 
estiver disponível para um número 
maior de agricultores. E a Anater 
tem o desafio de fazer com que 
85% dos produtores rurais, o que 
corresponde a mais de 3,5 milhões 
de propriedades, alcancem a ino-
vação social”.

De acordo com o presidente, 
para vencer esse desafio, a Anater 
está estabelecendo parcerias e 
buscando novas fontes de finan-
ciamento para qualificar e equipar 

Atualmente, o Brasil conta com o mais de 20 mil extensionistas rurais que atuam 
como agentes de desenvolvimento sustentável em todas as 

unidades da Federação
Foto: Assessoria de Comunicação ANATER

os extensionistas rurais de todo o 
País, de forma que possam levar 
ao campo a inovação tecnológica 
que vai promover, realmente, esse 
salto de qualidade e produtivida-
de.  “Por isso é fundamental unir 
forças e consolidar parcerias para 
que possamos construir juntos um 
futuro grandioso para a Ater e para 
os nossos produtores”. 

O presidente da Frente Parla-
mentar Mista de Ater, deputado 
federal Zé Silva, destaca que 2019 

foi um ano de muitos desafios. 
“Lançamos recentemente o pacto 
pela revitalização e fortalecimento 
da Ater, na busca de recursos que 
possam garantir a sustentabilidade 
do setor, e também aprovamos na 
Comissão de Agricultura da Câmara 
uma emenda no orçamento de 2020 
no valor de R$ 250 milhões. É assim 
que queremos que a extensão rural 
comemore esta data: com a garantia 
de recursos e condições para traba-
lhar pela agricultura brasileira+++ 

LBV promove ação 
solidária para 

arrecadar alimentos
A Legião da Boa Vontade promove, anualmente, a sua 

tradicional campanha Natal Permanente da LBV 
— Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. 

A iniciativa visa angariar ali-
mentos para compor as cestas 
que serão entregues a milhares 
de famílias em situação de vul-
nerabilidade social nas cinco 
regiões brasileiras. 

A ação complementa o 
trabalho que a LBV realiza 
ao longo do ano, por meio de 
serviços e programas socio-
educacionais que promovem 
diariamente o desenvolvimen-
to de crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 
Neste ano, a nossa meta 

é entregar mais de 40 mil 
cestas, e temos a certeza de 
que, com a sua doação, a LBV 
garantirá o alimento na mesa 
dessas famílias, proporcio-
nando a elas um Natal digno, 
sem fome e feliz. Por isso, a 
sua Solidariedade é o maior 
presente que essas famílias 
podem receber,  pois,  em 
cada cesta, além do alimento 

fundamental para o susten-
to delas, há sorriso, amor e 
esperança, para que elas se 
sintam fortalecidas e possam 
lutar pelos seus direitos. 

Quer saber como ajudar? 
Acesse agora www.lbv.org e 
doe quantas cestas puder! Siga, 
curta e compartilhe as ações da 
LBV nas redes sociais no ende-
reço: LBVBrasil no Facebook, 
no Instagram e no YouTube.

Fonte: LBV


