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Com o objetivo de mo-
nitorar e gerir internações 
hospitalares de Minas 
Gerais neste momento de 
pandemia, o governo es-
tadual começa a rastrear, 
em tempo real, os leitos 
conveniados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Para isso, foi criado o 
Escritório de Gestão de 
Leitos, que fará contato di-
reto e diário com hospitais 
mineiros para conhecer a 
realidade desses locais, 
principalmente onde a 
taxa de ocupação das uni-
dades de terapia intensiva 
(UTI) 
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Vereadores questionam prefeita a 
modificação da lei de transporte 

privado no decreto

Governo de Minas vai rastrear 
leitos hospitalares em tempo 

real

Foi aprovado um re-
querimento nesta segun-
da-feira, 22, do vereador 
Ricardo Luiz Nogueira 
(PSD), o Toddy, com cer-
ca de 10 questionamentos 
direcionadas à prefeita 
sobre o decreto que mo-
dificou a lei do transporte 
remunerado privado indi-
vidual de passageiros no 
município, os aplicativos. 
O ato da prefeita é um in-
dício de abuso de poder.

A lei 3.393 do trans-
porte remunerado privado 
individual de passageiros 
foi aprovada pela Câmara 
Municipal
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_
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Escritório de Gestão de Leitos vai monitorar, principalmente, hospitais com taxa de ocupação 
de UTI acima de 90%

Parlamentares suspeitam de abuso de poder por parte do legislativo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA

Poços perde 1,68 do ICMS 
O Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais 
(Iepha-MG) está divulgando a pontu-
ação provisória do ICMS Patrimônio 
Cultural - exercício 2021. Os recursos 
financeiros deste programa são repas-
sados aos municípios que instituírem 
políticas públicas de preservação do 
patrimônio histórico e cultural. Poços 
de Caldas perdeu 1,68 ponto de 2019 
para 2020. A queda, de 14,23 para 
12,55, pode prejudicar os repasses 
do próximo ano para o setor. Porém, 
a Divisão de Patrimônio Construído 
e Tombamento, diz que a perda de 
pontos foi mínima e que o setor vai 
recorrer. (Jornal Mantiqueira- Poços 
de Caldas)

 
Barbacena no Sistema Igualdade

O Sistema Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial (Sinapir) conta 
com mais um integrante. Barbacena 
é o 13º município mineiro a compor o 
Sistema. A adesão foi publicada pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos no Diário Oficial 
da União. A Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial registrou, em 2020, a adesão de 
mais nove entes federados ao Sinapir. 
Entre os novos registros, estão os mu-
nicípios de Lima Campos (MA), Ouro 
Preto (MG), Uberaba (MG), Vazante 
(MG), Corguinho (MS), Araucária (PR), 
Londrina (PR) e Aracaju (SE). (Folha 
de Barbacena) 

 
Projeto de assistência é lançado 
Um novo projeto social de enfren-

tamento à pandemia do novo coro-
navírus (covid-19), de nome “Acolher 
Ipatinga”, foi lançado na tarde de 
sexta-feira, 26, na sede do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), no Centro da cidade. Trata-se 
de uma iniciativa do Sindicato do Co-
mércio Varejista e Atacadista de Bens 
e Serviços (Sindcomércio) do Vale do 
Aço, com o objetivo de promover o 
acolhimento social dos contaminados 
e das pessoas com suspeita de conta-
minação pela covid-19, incluindo suas 
famílias.  (Diário do Aço- Ipatinga)

 
47% dos salões fecharam 

O setor de beleza de Juiz de Fora 
vive um momento crítico, reflexo da 
crise provocada pela pandemia da 
Covid-19. As atividades estão para-
lisadas desde 16 de março, quando 
foi publicado o decreto municipal com 
restrições ao comércio e aos serviços 
a fim de garantir o isolamento social, 
considerado a medida mais eficaz ao 
enfrentamento da doença, segundo 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Desde então, quase metade 
(47%) dos 9.592 estabelecimentos 
registrados na cidade fecharam as por-
tas de vez, o que fez com que mais de 
2.500 pessoas perdessem o emprego. 
(Tribuna de Minas- Juiz de Fora) 

 
Guaxupé ganha um drive- in

O Cine 14 Bis de Guaxupé realizou 
sua última sessão dia 15 de março e 
desde então está sem faturamento, 
sem bilheteria e sem perspectiva de 
um retorno próximo. E o jeito então 
foi inovar. Mauri Palos, proprietário 
do Cine 14 Bis, anunciou que, para 
proporcionar uma nova experiência 
de entretenimento de qualidade para 
as pessoas que estão vivendo um pe-
ríodo de tanto estresse e sem opções 
de lazer, ele e sua equipe tiveram a 
ideia de inaugurar um drive-in. (Folha 
Regional- Muzambinho) 

 
PM pode realizar casamentos 

virtuais
O projeto-piloto que autoriza a rea-

lização de casamentos civis por vide-
oconferência e escritura pública digital 
foi ampliado. Ao todo, 129 cartórios de 
29 cidades vão poder celebrar esses 
atos de forma virtual. O serviço está 
disponível em Pará de Minas desde 
de o mês de maio. Na Região Centro-
Oeste, outra cidade que recebeu auto-
rização para realização de casamentos 
civis por videoconferência e escritura 
pública digital foi Divinópolis. (JC No-
tícias- Pará de Minas) 

 
UPA de Araxá recebe tomógrafo
Os pacientes de Araxá passam a 

contar muito em breve com um tomó-
grafo computadorizado, equipamento 
fundamental para a realização de 
diagnóstico. O aparelho foi entregue 
na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) na última quinta-feira, 25. Arace-
ly informou que o tomógrafo vem com-
plementar o objetivo da Administração 
de oferecer um sistema de saúde 
municipal com tudo que há de mais 
moderno, para pode facilitar o aten-
dimento à população, principalmente 
para as pessoas que não têm condição 
de fazer um tratamento com esse tipo 
aparelhagem que a Prefeitura está 
adquirindo. (Diário de Araxá)

 
--  

Missão da indústria
 
 Flávio Roscoe é presidente da 

Federação das Indústrias de Minas 
Gerais - FIEMG

 A importância de uma entidade 
representativa de classe se mede por 
sua capacidade de entregar resul-
tados aos seus associados e, muito 
especialmente, à sociedade na qual 
está inserida e faz parte. É assim que 
a FIEMG vê e entende a sua missão 
de representar a indústria mineira, nos 
quatro cantos do estado, em todos 
os setores e segmentos. É com este 

sentimento que comemoramos, na 
última sexta-feira, o Dia da Indústria, 
criado por um mineiro ilustre - o pre-
sidente Juscelino Kubitscheck, que 
sempre viu o setor como poderoso 
instrumento de transformação econô-
mica e desenvolvimento social. Justa 
e merecidamente, JK foi o primeiro 
brasileiro a receber a Medalha do 
Mérito Industrial, criada pela CNI para 
homenagear brasileiros que se desta-
caram em atividades de fortalecimento 
do setor. Recebeu-a das mãos de 
Lídio Lunardi, também mineiro e que, 
à época, presidia a CNI.

 Desde 1960, a FIEMG também 
celebra o Dia da Indústria e distingue 
empresários com a Comenda da 
Ordem do Mérito Industrial e com os 
títulos de Construtor do Progresso e 
Industrial do Ano. Este ano, em uma 
solenidade virtual em razão da pan-
demia, 14 companheiros, de todas 
as regiões do estado e de todos os 
segmentos, foram agraciados com 
a Comenda do Mérito Industrial. O 
título de Construtor do Progresso 
foi entregue ao Secretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Minas Gerais, Germano 
Vieira, titular de uma gestão que é 
exemplo para o país. O Industrial do 
Ano 2020, Marco Antônio Tonussi 
Rodrigues, é exemplo de empresário 
do século 21, empenhado em promo-
ver o crescimento econômico e fazer 
dele eficaz instrumento de inclusão e 
transformação social.

 Marco Antônio comanda um grupo 
empresarial cujo perfil espelha com 
fidelidade a moderna indústria que 
estamos construindo em Minas Ge-
rais - inovadora, desenvolvedora de 
tecnologia e verdadeiramente compro-
metida com os valores e princípios da 
responsabilidade social empresarial. 
Operando no campo da eletrônica, 
Marco Antônio sensibilizou-se com 
o drama deflagrado pela COVID-19 
e mobilizou-se para produzir aqui 
mesmo, em Minas e na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, o 
equipamento mais demandado em 
todo o mundo neste momento - os 
ventiladores pulmonares/respiradores 
mecânicos. A Inspirar Participações, 
holding do Grupo, está preparada 
para produzir até 12,5 mil. Com uma 
vantagem adicional: o preço é 1/3 do 
cobrado em outros mercados brasilei-
ros e também nos grandes mercados 
mundiais. Este, com certeza, é o DNA 
que queremos ver predominar na in-
dústria mineira. E é, felizmente, o que 
está ocorrendo: empresas inovadoras, 
tecnológicas e cidadãs.

 Os melhores exemplos são exata-
mente as ações de solidariedade que 
sensibilizaram e mobilizaram a indús-
tria mineira nestes últimos 18 meses: 
em janeiro de 2019, no rompimento da 
barragem do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho; um ano depois, em janei-
ro deste ano, as enchentes destruido-
ras, com volumes recordes de chuvas; 
e, agora, a pandemia da COVID-19. 
Em todos estes eventos a indústria 
mineira se mobilizou, solidariamente, 
para contribuir. No caso mais recente 
e ainda em curso, da pandemia, par-
ticipamos da construção do hospital 
de Campanha do Expominas, com 
768 leitos, do aumento de leitos nos 
hospitais Mário Pena (BH) e Mater 
Dei (Betim), fabricação de máscaras, 
jalecos e álcool em gel para atender 
profissionais da saúde em todas as 
regiões do estado.

 É uma obra coletiva e sinérgica, 
que mobiliza 60 mil indústrias distribu-
ídas por todas as regiões do estado, 
representadas por 134 sindicatos 
empresariais de todos os segmentos 
e setores industriais. Nesta estrutura 
também estão 24 Conselhos e Câ-
maras Temáticas e o nosso Conselho 
Estratégico, formado pelas 38 maiores 
empresas em atividade em nosso 
estado. À FIEMG, com muita honra, 
compete a responsabilidade de liderar 
este grande mutirão solidário cujo 
objetivo maior é exatamente trabalhar 
integradamente com todos os seg-
mentos da sociedade mineira, iden-
tificando demandas, necessidades e 
aspirações - e, naturalmente, traba-
lhando para ajudar a resolvê-las.

 É, felizmente, um trabalho que 
está dando certo, produz resulta-
dos relevantes para a sociedade 
mineira e, em essência, mostra que 
estamos no caminho certo. Nestes 
dois últimos anos, os primeiros da 
nossa Gestão Pró-Indústria, os nú-
meros são expressivos. No campo 
financeiro, transformamos déficit em 
superávit. No campo da atração de 
investimento para Minas, foram R$ 
2 bilhões em projetos que vão gerar 
mais de cinco mil empregos. Na área 
da educação, sempre prioridade da 
indústria mineira e da FIEMG, au-
mentamos em 18% as matrículas no 
SENAI (ensino profissionalizante) e 
em 22% no SESI (educação básica). 
SESI e SENAI destacam-se entre 
as maiores redes de ensino básico 
e educação profissional do estado. 
Também participamos ativamente das 
grandes mudanças que começam a 
colocar o nosso país no século 21 e 
cujo símbolo mais emblemático é a 
reforma da previdência. 

 São números que mostram que a 
indústria mineira tem trabalhado com 
obstinação para enfrentar e vencer as 
crises sucessivas dos últimos anos. 
Mesmo diante de tantas adversidades, 
a indústria cumpre a sua missão de 
gerar crescimento econômico e fazer 
dele poderoso instrumento de trans-
formação e inclusão social.

Decreto N° 189 - de 03 de Setembro 
de 2018

 Altera a fonte de recursos nas 
seguintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA

 Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂN-
DIA, no uso de suas atribuições, 
altera a fonte de recursos das se-
guintes dotações do Município de 
ANDRELÂNDIA:

Dotação Fonte Acrescida Fonte 
Decrescida Valor

3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.000
6.2.0041

DISTRIBUIÇÃO E ENRIQUECI-
MENTO DA MERENDA

ESCOLAR
144
TRANSFERENCIAS DE RECUR-

SO FNDE REF. AO
PROGR. NACIONAL DE ALIMEN-

TAÇÃO ESCOLAR
(PNAE)
147
TRANSFERENCIA DO SALARIO 

EDUCAÇÃO 10.000,00
TOTAL 10.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRE-

LÂNDIA, 03 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 190 - de 03 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 37.400,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 37.400,00 ( trinta 
e sete mil e quatrocentos reais ) as 
seguintes dotações do Municipio de

ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 

3.1.90.94.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - 
- - R$ 500,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 
3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - - - 
R$ 8.000,00

2.03.00.17.512.0003.2.0022-100 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DA LIMPEZA PÚBLICA  - - - - - R$ 
4.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
12.500,00

Total da Unidade 03  - R$ 12.500,00
Unidade 04 - SECRETARIA DE 

SAÚDE
Sub-Unidade 01 - GESTÃO ADMI-

NISTRATIVA DA SAÚDE
2.04.01.10.122.0001.2.0027-102 - 

3.3.90.39.00 GESTÃO ADMINISTRATI-
VA DA SAÚDE  - - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
500,00

Total da Unidade 04 - R$ 500,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁ-

SICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030-148 - 

3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
- - - - - R$ 7.000,00

To ta l  da  Sub-Un idade  01R$ 
7.000,00

Total da Unidade 05 - R$ 7.000,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 

de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049-101 - 

3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL  - - - - - R$ 
10.000,00

2.06.01.12.361.0006.2.0048-101 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR  - - - - - R$ 
2.000,00

Total da Sub-Unidade 01  R$ 
12.000,00

Total da Unidade 06  R$ 12.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059-100 - 

3.3.90.30.00 APOIO AO PRODUTOR 
RURAL  - - - - - R$ 4.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
4.000,00

Total da Unidade 07 R$ 4.000,00
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LA-

ZER, CULT., IND.COMÉRCIO
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICI-

PAL DE CULTURA
2.08.01.13.392.0008.2.0068-100 

- 3.3.90.30.00 EVENTOS E FESTAS 
FOLCLÓRICAS E POPULARES  - - - - - 
R$ 1.400,00

Total da Sub-Unidade 01- R$ 
1.400,00

Total da Unidade 08  - R$ 1.400,00
Total da Instituição 02   - R$ 

37.400,00
Total Geral Acrescido  R$ 37.400,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 02 - SECRETARIA DE 
FINANÇAS

Sub-Unidade 00 - Secretaria de 
Finanças

2.02.00.04.122.0001.2.0009-100 - 
3.3.90.36.00 GESTÃO ADMINISTRA-
TIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
- - - - - R$ 4.000,00

Total da Sub-Unidade 00   R$ 
4.000,00

Total da Unidade 02 - R$ 4.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.15.451.0002.1.0003-100 

- 3.3.90.30.00 OBRAS DE INFRAES-
TRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA  
- - - - - R$ 8.100,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
8.100,00

Total da Unidade 03  R$ 8.100,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0032-102 

- 3.1.90.04.00 CENTRO DE APOIO 
PSICO SOCIAL CAPS  - - - - - R$ 
6.000,00

2.05.02.10.302.0004.2.0032-102 - 
3.3.90.30.00 CENTRO DE APOIO PSI-
CO SOCIAL CAPS  - - - - - R$ 300,00

Total da Sub-Unidade 02 - ASSIS-
TÊNCIA FARMACÊUTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AN-
DRELÂNDIA Exercício: 2018

Decreto Suplementar Página(s): 2/2
2.05.04.10.303.0004.2.0040-148 

- 3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA  
- - - - - R$ 7.000,00

Total da Sub-Unidade 04  R$ 
7.000,00

Total da Unidade 05 R$ 13.300,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 

de Educação
2.06.01.12.361.0006.1.0021-101 - 

3.3.90.30.00 AMPLIAÇÃO E REF. DE 
ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL  
- - - - - R$ 8.000,00

2.06.01.12.365.0006.2.0051-101 - 
3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO PRÉ-ESCOLAR  - - - - - R$ 
4.000,00

Total da Sub-Unidade 01  - R$ 
12.000,00

Total da Unidade 06  R$ 12.000,00
Tota l  da Inst i tu ição 02   R$ 

37.400,00Total Geral Anulado  R$ 
37.400,00Art. 3 - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-
DIA, 03 de Setembro de 2018

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 191 - de 04 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 3.400,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 3.400,00 ( três 
mil e quatrocentos reais ) as seguintes 
dotações do Municipio de ANDRE-
LÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 
3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - - - 
R$ 1.000,00

Total  da Sub-Unidade 00 R$ 
1.000,00

Total da Unidade 03   $ 1.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0034-102 - 

4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO FI-
SIOTERAPÊUTICO  - - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 02  -- R$ 
500,00

Total da Unidade 05  - R$ 500,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0057-100 - 

3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES  - - - - - R$ 
500,00

2.07.00.20.606.0007.2.0061-100 
- 3.3.90.36.00 REALIZAÇÃO EXPO-
SIÇÃO AGROPECUÁRIA/TORNEIO 
LEITEIRO  - - - - - R$ 1.400,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
1.900,00

Total da Unidade 07  R$ 1.900,00
Total da Instituição 02  R$ 3.400,00
Total Geral Acrescido R$ 3.400,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.451.0002.1.0003-100 
- 3.3.90.30.00 OBRAS DE INFRAES-
TRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA  
- - - - - R$ 2.900,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
2.900,00

Total da Unidade 03   R$ 2.900,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE
2.05.02.10.302.0004.2.0032-102 - 

4.4.90.52.00 CENTRO DE APOIO PSI-
CO SOCIAL CAPS  - - - - - R$ 500,00

Total da Sub-Unidade 02   R$ 
500,00

Total da Unidade 05   R$ 500,00
Total da Instituição 02  R$ 3.400,00
Total Geral Anulado  R$ 3.400,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 04 de Setembro de 2018
 FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 192 - de 04 de Setembro 
de 2018

 Insere no Orçamento vigente a na-
tureza de despesa que menciona e da 
outras providências.

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica inserido no orçamento 

vigente, conforme discriminação abai-
xo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de 
despesa(s): abrindo-se para este fim

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICI-
PAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.10.01.08.244.0011.2.0080-100 
- 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO E OPE-
RACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF  
- - - - - R$ 1.700,00

Total da Sub-Unidade 01   R$ 
1.700,00

Total da Unidade 10 R$ 1.700,00
Total da Instituição 02  R$ 1.700,00
Total Geral Acrescido  R$ 1.700,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNICI-
PAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.10.01.08.244.0011.2.0080-100 
- 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO E OPE-
RACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF  
- - - - - R$ 1.700,00

Total  da Sub-Unidade 01 R$ 
1.700,00

Total da Unidade 10 R$ 1.700,00
Total da Instituição 02  R$ 1.700,00
Total Geral Anulado  -R$ 1.700,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 04 de Setembro de 2018
FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 193 - de 06 de Setembro 
de 2018

 Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 22.000,00 as dotações do Muni-
cípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta:
 Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 22.000,00 ( vinte 
e dois mil reais ) as seguintes dotações 
do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 
3.1.90.94.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - 
- - R$ 500,00

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 - 
3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS  - - - - - 
R$ 2.000,00

Total da Sub-Unidade 00  R$ 
2.500,00

Total da Unidade 03 R$ 2.500,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 

de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0047-118 

- 3.1.90.94.00 REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMEN-
TAL  - - - - - R$ 14.000,00

2.06.01.12.122.0001.2.0045-101 
- 3.3.90.39.00 GESTÃO ADMINIS-
TRATIVA DA EDUCAÇÃO  - - - - - R$ 
5.500,00

Total da Sub-Unidade 01  R$ 
19.500,00

Total da Unidade 06 R$ 19.500,00
Total da Instituição 02 R$ 22.000,00
Total Geral Acrescido  R$ 22.000,00
 Art. 2 - Para atender o que pres-

creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 
de Educação

2.06.01.12.361.0006.2.0048-119 - 
3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR  - - - - - R$ 
14.000,00

Total da Sub-Unidade 01  R$ 
14.000,00

Total da Unidade 06  R$ 14.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. 

ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0060-100 - 

3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DE HORTAS E VIVEIROS  - - - - - R$ 
2.000,00

2.07.00.20.606.0007.2.0061-100 
- 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO EXPO-
SIÇÃO AGROPECUÁRIA/TORNEIO 
LEITEIRO  - - - - - R$ 5.500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 
7.500,00Total da Unidade 07   R$ 
7.500,00Unidade 10 - FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade 02 - FUNDO MUN. DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.10.02.08.243.0012.2.0084-100 - 
3.3.90.30.00 ATEND. E CUMPRIMEN-
TO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS  
- - - - - R$ 500,00Total da Sub-Unidade 
02 - R$ 500,00Total da Unidade 10 
R$ 500,00Total da Instituição 02  R$ 
22.000,00Total Geral Anulado R$ 
22.000,00Art. 3 - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-
DIA, 06 de Setembro de 2018

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 194 - de 06 de Setembro 
de 2018

 Insere no Orçamento vigente a na-
tureza de despesa que menciona e da 
outras providências.

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devidamente 
autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 
22 de Dezembro de 2017

Decreta: Art. 1 - Fica inserido no orça-
mento vigente, conforme discriminação 
abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de 
despesa(s): abrindo-se para este fim

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃOSub-Unidade 01 - Fundo 
Municipal de Educação

2.06.01.12.365.0006.2.0050-101 - 
4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO 
DA CRECHE MUNICIPAL  - - - - - R$ 
1.000,00Total da Sub-Unidade 01  
R$ 1.000,00Total da nidade 06 - R$ 
1.000,00Total da Instituição 02   R$ 
1.000,00Total Geral Acrescido   R$ 
1.000,00 Art. 2 - Para atender o que 
prescreve o artigo anterior, será utiliza-
da como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na

forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do 
artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃOSub-Unidade 01 - Fundo 
Municipal de Educação

2.06.01.12.365.0001.1.0022-101 - 
3.3.90.30.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA PRÉ-ESCOLA  - - - - - R$ 1.000,00

Total  da Sub-Unidade 01 R$ 
1.000,00Total da Unidade 06  - R$ 
1.000,00Total da Instituição 02   R$ 
1.000,00Total Geral Anulado  - R$ 
1.000,00Art. 3 - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-
DIA, 06 de Setembro de 2018

FRANCISCO CARLOS RIVELLI
PREFEITO MUNICIPAL
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Parlamentares suspeitam de abuso de poder por parte do legislativo

Vereadores questionam prefeita a 
modificação da lei de transporte privado no 

decreto
Créditos: Ascom/CMSL

Foi aprovado um requerimen-
to nesta segunda-feira, 22, do 
vereador Ricardo Luiz Nogueira 
(PSD), o Toddy, com cerca de 10 
questionamentos direcionadas 
à prefeita sobre o decreto que 
modificou a lei do transporte 
remunerado privado individual 
de passageiros no município, os 
aplicativos. O ato da prefeita é 
um indício de abuso de poder.

A lei 3.393 do transporte 
remunerado privado individual 
de passageiros foi aprovada 
pela Câmara Municipal, no ano 
passado, após a modificação do 
projeto enviado pela prefeitura 
em quase a totalidade. Porém, 
o decreto 7.776 de regulamen-
tação da lei modificou a redação 
do texto aprovado pelo legislati-
vo dando, por exemplo, compe-
tências para a SL Trans que são 
do Detran, órgão Estadual.

Entre os questionamentos, 
que possui um adendo do ve-
reador Orlando da Silva, estão 
o motivo da alteração da lei por 
meio do decreto, a autorização 
para a notificação convocando 
motorista para vistoria anual dos 
veículos de mobilidade urbana 
pela SL Trans e se a prefeita se 
encontrava no município quando 
o decreto foi publicado e se não 

estava, quem a substituiu na pu-
blicação do documento. A publi-
cação do decreto aconteceu no 
dia 18 de março, quando o mu-
nicípio ainda não se encontrava 
em situação de emergência em 
função do Covid-19.

De acordo com o vereador 
proponente do requerimento, 
há uma suspeita que a prefeita 
extrapolou o poder do legislati-
vo municipal. “Estamos tendo 
indícios que houve um excesso 
de poder do executivo, uma vez 
que não respeitou a redação 
dos artigos, parágrafos que 
continha na lei desta Câmara. 
Na lei que autorizamos não 
damos a autoridade para a pre-
feita de autorizar a SL Trans a 
fazer uma vistoria anual, pois a 
SL Trans não tem autonomia e 
nem capacidade técnica de fa-
zer vistoria em veículos. Outra 
coisa que chamou a atenção 
foi a multa pelas infrações. No 
decreto existe uma redação de 
penalidades que não existe na 
lei aprovada pela Câmara.”, 
disse Ricardo Luiz Nogueira.

Em seu discurso sobre o re-
querimento, o vereador Agilsan-
der Rodrigues da Silva (PSD), o 
Gil, solicitou que o decreto com 
a alteração da lei fosse enviado 

para o Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG).

“Quando a gente vê um de-
creto que não condiz com a 
verdade do que foi aprovado 
pela casa, é preocupante. O 
debate nessa casa é neces-
sário para deixar claro que 
aqui em São Lourenço existe 
o poder legislativo. Se a pre-
feita não quisesse sancionar 
a lei que foi aprovada aqui, 
ela simplesmente poderia 
vetar o projeto e a Câmara 
discutir”, disse Gil.

“O que me assusta nessa tar-
de é que tem pessoas que dão 
suporte ao governo dela que 
estão extrapolando o direito e o 
dever de ter um cargo nomeado 
por ela. Isso expõe politicamen-
te a prefeita infringindo uma 
lei aprovada pela casa. Isso é 
muito sério e nesse momento 
solicito que encaminhe a remes-
sa inteira da lei aprovada para o 
Ministério Público ainda no dia 
de hoje”, complementou.

Para o vereador Evaldo 
José Ambrósio (Pros), perten-
cente a bancada da prefeita, 
mesmo em uma situação de 
pandemia, a Casa não pode 
admitir extrapolação da lei.

“A ofensa foi para a Casa 

Legislativa. Se houve erro do 
servidor, tem que ser corrigi-
do. O departamento jurídico 
(da Prefeitura) deveria ter 
verificado essa situação. A 
responsabilidade de fiscalizar 
é da SL Trans, mas ele extra-
polou alguns artigos da lei. 
Isso deve sim ser respondido 
para a casa legislativa, porque 
é inadmissível uma situação 
dessa”, afirmou Ambrósio.

O transporte privado
 individual de passageiros

Diferente do serviço de trans-
porte coletivo e de táxi, que de-

pendem de concessão do poder 
público, o transporte privado 
individual de passageiros, que 
pode ser prestado por meio de 
plataformas digitais, é privado e 
é normatizado por meio de leis 
federal, sendo regulamentada 
por lei municipal.

As empresas privadas de-
tentoras dos aplicativos são 
contratadas pelos motoristas 
para uti l izarem a platafor-
ma digital e trabalharem no 
transporte individual de pas-
sageiros.

 Fonte: Ascom/CMSL

Governo de Minas vai rastrear leitos 
hospitalares em tempo real

Escritório de Gestão de Leitos vai monitorar, principalmente, hospitais com taxa de ocupação de UTI acima de 90%

Com o objetivo de monitorar e 
gerir internações hospitalares de 
Minas Gerais neste momento de 
pandemia, o governo estadual 
começa a rastrear, em tempo 
real, os leitos conveniados ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Para isso, foi criado o Escritório 
de Gestão de Leitos, que fará 
contato direto e diário com hos-
pitais mineiros para conhecer a 
realidade desses locais, princi-
palmente onde a taxa de ocu-
pação das unidades de terapia 
intensiva (UTI) esteja acima e 
90% e onde haja pacientes há 
mais de 20 dias internados.

O escritório, deliberado pelo 
Comitê Extraordinário Covid-19, 
é formado servidores de diver-
sas áreas da Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES-MG). A união 
desses profissionais é uma 
força-tarefa determinante para 
que a realidade dos hospitais 
seja conhecida, compreendida e 
solucionada por cada área com-
petente. Os dados gerados pelo 
escritório serão base para que o 
Poder Executivo estadual trace 
estratégias de atuação para 
esses locais no enfrentamento 

da covid-19.
“A atuação do escritório pode 

trazer mudanças na avaliação 
do quantitativo da ocupação de 
leitos no estado, aumentando 
ainda mais a transparência de 
dados”, afirma o secretário de 
Saúde de Minas Gerais, Carlos 
Eduardo Amaral.

Alerta vermelho
Serão monitorados todos 

os hospitais com leitos de UTI 
conveniados ao SUS, tanto 
as unidades públicas como as 
filantrópicas e particulares que 
tenham leitos do SUS. O ponto 
de partida será a taxa de ocupa-
ção acima de 90% e pacientes 
internados há mais de 20 dias.

“Esse é o nosso alerta verme-
lho para que possamos entrar 
em contato com a pessoa que 
alimenta os dados no sistema 
SUSFácil e também com o 
gestor do hospital. Quando en-
trarmos em contato com essas 
pessoas, vamos rastrear junto 
com eles, por exemplo, se há 
pacientes que já tiveram alta 
hospitalar e, por algum motivo, 
ainda consta no sistema a in-

formação como leito ocupado”, 
explica David Mello de Jesus, 
coordenador da Alta Comple-
xidade da Superintendência de 
Redes de Atenção à Saúde da 
SES-MG.

De acordo com ele, a inten-
ção desse núcleo não tem ca-
ráter punitivo para os hospitais, 
mas sim objetivo de refinar a 
qualidade das informações pres-
tadas e conhecer mais de perto 
a realidade atual. “Precisamos 
mais do que nunca conhecer 

o cenário desses locais em 
tempo próximo ao real. Vamos 
ver se a taxa de ocupação nas 
internações está elevada ou se 
houve algum víeis técnico que 
contribuiu para a demora nas 
atualizações de dados sobre 
leitos”, esclarece David Mello.

Atualmente, os dados de 
entrada e saída de um pa-
ciente internado em leitos 
do SUS são cadastrados no 
sistema do Governo de Minas 
SUSFácil.

Soluções
O escritório conta com 15 

itens de competências para 
rastrear nos hospitais, bus-
cando informações sobre falta 
de equipamentos, testes para 
o coronavírus, registros de 
óbitos causados pela doen-
ça, entre outros. “Com essa 
busca, vamos conhecer os en-
traves assistenciais tanto dos 
hospitais como do território”, 
afirma David Mello.

Constada a necessidade 
hospitalar em disponibilidade 
de leitos, a equipe vai acionar 
setores da SES competentes 
para solucionar o problema. 
“Caso haja, por exemplo, um 
estrangulamento na capacidade 
dessa unidade de saúde, vamos 
remeter isso para a Subsecreta-
ria de Regulamentação da SES-
MG para ajudar a desafogar o 
local”, esclarece David.

Caso sejam constatadas fa-
lhas no processo de informação 
sobre internações, a equipe vai 
trabalhar junto com as unidades 
regionais para melhorar esse 
fluxo de comunicação.

Fonte: Agência Minas

Fotos:Gil Leonardi/Imprensa Minas
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Atividades industriais, comerciais e 
serviços recebem recomendações 

sobre funcionamento

O Governo de Minas Gerais, 
por meio das Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e Mobilidade 
(Seinfra) e de Desenvolvimento 
Econômico (Sede), divulgou nes-
ta sexta-feira (26/6) recomenda-
ções de horários para o funciona-
mento das atividades industriais, 
comerciais e de serviços para 
os municípios que aderiram ao 
plano Minas Consciente.

As recomendações estão 
previstas na Resolução Con-
junta Seinfra/Sede nº 012, de 
25/6/2020, publicada no Diário 
Oficial Minas Gerais desta sex-
ta-feira. O documento apresen-
ta horário de início de funciona-
mento ou troca de turno para 
cada setor, por grupo, conforme 
ondas do plano estadual. 

 Um ponto de destaque 
das recomendações reforça 
que o início do funciona-
mento ou a realização de 
troca de turnos deve evitar o 
horário compreendido entre 
6h e 11h da manhã, para não 
coincidir com o horário de 
maior movimento do sistema 

de transporte público.
Vale ressaltar que as ondas 

sofrem alterações ao longo 
do programa, dada a neces-
sidade econômica, impactos 
da cadeia produtiva e, princi-
palmente, a realidade vivida 
na pandemia e no sistema 
de saúde da região. Por isso, 
caso necessário, adequações 
poderão ser implementadas.

A relação completa das reco-
mendações pode ser consultada 
a partir da página 4 do Jornal 
Minas Gerais, clicando aqui.

Minas Consciente
Até 26/6, 157 prefeituras já 

tinham oficializado a adesão ao 
Minas Consciente, impactando 
3,7 milhões de mineiros (clique 
aqui para conferir a lista de muni-
cípios que aderiram). O plano se-
toriza as atividades econômicas 
em quatro “ondas” (onda verde 
– serviços essenciais; onda bran-
ca – primeira fase; onda amarela 
– segunda fase; onda vermelha – 
terceira fase), a serem liberadas 
para funcionamento de forma 

progressiva, conforme indicado-
res de capacidade assistencial e 
de propagação da doença.

 As mudanças de ondas 
são ava l iadas ,  semana l -
mente, pelo Comitê Extra-
ord inár io  Covid-19.  Além 
do governador e de todo o 
secretariado do Executivo 
mineiro, o grupo, criado es-
pecialmente para monitorar 
o avanço da epidemia no 
estado, conta com represen-
tantes do Ministério Público 
do Trabalho, do Ministério 
Público de Minas Gerais, da 
Defensoria Pública e do Tri-
bunal de Contas do Estado.

O plano tem objetivo de orien-
tar as prefeituras. Fica a critério 
de cada prefeito aderir e seguir 
os protocolos em seu município. 
Os empresários que desejam 
reativar seus estabelecimentos 
devem consultar se a prefeitura 
local aderiu ao plano e seguir 
as orientações da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG).

Crédito: Sede/Divulgação

Resolução conjunta sugere horários para cada setor; um dos objetivos
 é minimizar lotação no transporte público

BDMG terá nova linha de crédito 
para microempresas

Operação de desembolsos do Pronampe é mais uma ação para assegurar 
sustentabilidade financeira no contexto da pandemia

O Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG) vai co-
meçar a operar financiamentos 
por meio do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pro-
nampe), do governo federal. Os 
microempresários interessados 
na linha de crédito BDMG deverão 
se cadastrar previamente, a partir 
da próxima terça-feira (30/6), no 
próprio site do banco.

Poderão acessar o crédito 
empresas com faturamento anu-
al de até R$ 360 mil e com data 
de fundação até 18 de maio de 
2019. A linha possui condições 
excepcionais de mercado: juros 
de 1,25% ao ano + Selic, com 
prazo total de 36 meses – sendo 
8 meses de carência e paga-
mento em 28 parcelas. O finan-
ciamento poderá ser aplicado 
em capital de giro ou em inves-
timentos, com limite máximo de 
contratação de 30% da receita 
bruta da empresa em 2019.

Desembolso
Segundo as regras do Pronam-

pe, é condição para as empresas 
acessarem a linha o compromisso 
de manter o número de postos de 
trabalho em 18/5/2020 por, pelo 
menos, 60 dias após o recebimen-
to do valor total do crédito. Ainda 
conforme o programa, o Fundo 
Garantidor de Operações (FGO) 
honrará as operações contrata-
das. 

“Compatibilizar a forte deman-

da por crédito gerada no contexto 
socioeconômico da pandemia 
com uma gestão de risco que 
assegure a sustentabil idade 
financeira do BDMG no longo 
prazo é o caminho que estamos 
trilhando”, explica o presidente do 
BDMG, Sérgio Gusmão. 

Ele lembra que, em maio, o 
banco registrou recorde histórico 
de desembolso para empreen-
dedores de menor porte. “Agora, 
nossa operação com o Pronampe 
vai trazer um novo fluxo de liqui-
dez para as microempresas, com 
a vantagem adicional de que o 
BDMG não exige a contratação 
de outros produtos financeiros 
para os clientes terem acesso às 
suas linhas de crédito”, avalia. 

Diferenciais

Além de não exigir contrata-
ção de outros produtos, o BDMG 
também não coloca como regra a 
necessidade de se ter conta ban-
cária para acessar o financiamento, 
uma vez que o banco não possui 
correntistas. 

Outro diferencial é que as solici-
tações poderão ser feitas por meio 
do BDMG Digital, plataforma de 
atendimento on-line do banco dispo-
nibilizada em seu site. O processo 
garante menos burocracia e mais 
agilidade.

Além disso, o banco conta com 
uma rede de 350 correspondentes 
bancários em todo o estado de 
Minas Gerais, o que permite maior 
alcance de regiões mais distantes, 
com atendimento personalizado e 
sem custos adicionais. 
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