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Candidatos terão que pedir autorização para visitar repartições municipais 
 

Com antecedência  
 

Os candidatos que desejarem visitar as repartições municipais para conversar com os servidores terão que 
pedir autorização. É o que deniu portaria assinada pelo prefeito Paulo Piau e pelos secretários Rodrigo Vieira 
(Governo) e Belzinho (Administração), que disciplina a visitação. Ela somente pode ocorrer mediante 
agendamento prévio, que deve ser protocolizado diretamente na Secretaria Municipal de Governo (Segov), 
com antecedência mínima de 24 horas. A visita não pode prejudicar o andamento dos serviços, sendo 
proibido o registro de imagens e distribuição de material de campanha no interior das repartições. Também 
deve obedecer as medidas para enfrentamento da Covid-19. 
 

Volta às aulas  

Uberaba é uma das 218 cidades que receberam autorização do governo de Minas Gerais, por estar na onda 
verde do “Minas Consciente”, para retomar aulas presenciais no ensino básico – que contempla a educação 
infantil e os ensinos Fundamental e Médio – a partir do próximo dia 5. Dessas cidades, 180 aderiram ao 
programa do Executivo estadual. 

Repercussão 

 Os dirigentes do Sindicato dos Educadores Municipais de Uberaba (Sindemu), Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE-MG) e do Sindicato dos Professores do Estado de 
Minas Gerais (Sinpro-MG) são contra a volta às aulas neste momento da pandemia da Covid-19. 

Retomada  

Como a coluna antecipou, a Pró-Reitoria de Ensino da UFTM informa sobre deliberação do Conselho de 
Ensino ocorrida em reunião realizada na terça-feira (22), quando foi aprovado o retorno do Calendário 
Acadêmico 2020/2021 para os cursos de graduação. Para os cursos técnicos do Centro de Educação 
Prossional (Cefores,) foi aprovada a criação de um segundo Período Suplementar Emergencial (PSE II). Na 
próxima terça-feira (29), será realizada reunião extraordinária do Coens para deliberação sobre a minuta que 
tratará do retorno do calendário acadêmico para a graduação frente às necessidades impostas pela Covid-
19. 

Oportunidade  

A iniciativa “Trilha de Sexta” vai oferecer a chance que faltava para músicos e bandas independentes. Com 
oferecimento exclusivo da cerveja Crystal, em parceria com o Portal R7, o programa traz um conteúdo de 
qualidade e dá oportunidade para quem vive ou sonha em viver da música. Semanalmente, os interessados 
em participar do “Trilha de Sexta” podem se inscrever no R7, compartilhando o material de trabalho. Acesse 
www.r7.com.br. 

Autorizadas  

Na Codau foi concedida licença para atividade política aos servidores Cláudio Manzan de Oliveira, Henrique 
de Oliveira Gaspar, Lucinei Camilo Alves, Matias Augusto de Paiva Lemos, Ronaldo dos Reis Silva e Ronnie 
Edson dos Santos, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, pelo período de três meses que antecedem 
o pleito eleitoral. 
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Eleição 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba designou comissão para a 
organização do processo eleitoral de conselheiros administrativos e scais. A presidência cou com o 
procurador municipal Erick Rodrigues. 

Mais testes  

A Prefeitura abriu pregão eletrônico para aquisição de kits de teste rápido imunocromatográco para detecção 
qualitativa especíca de antígenos (Ag) de SARS-CoV-2 em amostras de swab nasofaringe, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas por meio eletrônico vai até às 8h59 do dia 30. 
O valor estimado é de R$267.534,00. 

Ti-ti-ti  

– Os publicitários Xico e Gustavo locaram o Estúdio XG, localizado no Parque do Mirante, para os candidatos 
Lerin (PDT) e Marilda Ribeiro (PCdoB). Também, a empresa possui atualmente o maior estúdio de gravações 
da cidade, destinado a transmissão de lives pelas redes sociais. 

- Tinha posto vendendo ontem o litro da gasolina por R$4,39 no bairro Estados Unidos, e do etanol por 
R$2,74, no Distrito Industrial, nas proximidades do bairro Alfredo Freire.  

- Vereadores de base aliada colaram no governo municipal e estão produzindo vídeos das obras em 
andamento do Plano 200 e divulgando nas redes sociais. 

 - A candidata a prefeita Elisa Araújo (SDD) foi às redes sociais denunciar golpe pedindo dinheiro em nome 
de membros da campanha para evento benecente, através de clonagem de celulares e redes sociais. 

- Sob a presidência de Carlinhos da Saúde, o Sindicato dos Servidores Municipais (SSPMU) está mais próximo 
da base e mostra resultados em curto prazo, como o retorno das férias e folgas para as equipes de combate 
à Covid-19 e demais servidores da SMS. 

 


