
COLUNA MG

Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Câmara abre licitação para compra de flores

Mais um processo licitatório será aberto na Câmara Municipal  de Uberaba (CMU). Em
publicação no órgão oficial de divulgação do Município, o Legislativo tornou público o interesse na
contratação de empresa para fornecimento de coroas e  arranjos de flores.  O contrato será para
fornecimento pelo período de 12 meses.  A contratação será realizada através da modalidade de
pregão presencial, pelo sistema de registro de preços. Vence a empresa que oferecer o menor preço
por item. (Jornal da Manhã - Uberaba)

Prefeito de Conceição de Ipanema renuncia

Em carta enviada à Câmara Municipal de Conceição de Ipanema na noite de quarta-feira, 11,
Grosmane Hermsdorff (PSDB) renunciou ao cargo em caráter definitivo e para isso, alegou motivos
pessoais. Grosmane foi eleito em outubro de 2016 com 1.921 votos (56.62% dos votos válidos). O
vice-prefeito de Conceição de Ipanema, Samuel Lopes de Lima (DEM), estava interinamente no
cargo de chefe do executivo desde outubro do ano passado. Naquela oportunidade, o prefeito pediu
licença do cargo por seis meses para tratamento de saúde. Inicialmente houve o pedido de licença
do prefeito para tratamento de saúde, que foi encaminhado para a Câmara Municipal. (Diário de
Manhuaçu)

LIRAa aponta médio risco em Varginha

Realizado nos dias 09, 10 e 11 de abril, o 2º LIRAa - Levantamento de Índice Rápido de
Aedes  Aegypti  -  do  ano  de  2018,  classificou  o  município  de  Varginha  como  médio  risco  de
infestação de focos do Aedes Aegypti,  repetindo o resultado do  1º  levantamento realizado dias 08,
09  e  10 de janeiro.  Esse levantamento  consiste  em visitar  20% dos quarteirões  sorteados  pelo
programa do Ministério da Saúde, sendo que o mesmo é realizado em todo território nacional, em
cidades com índice de infestação com mais de 2  mil imóveis. (Correio do Sul - Varginha)

 

Fiscais vão precisar ter curso superior
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Os vereadores aprovaram na quinta-feira, 12, o Projeto de Lei Ordinária do Executivo  que
exige formação superior nos cursos e engenharia civil ou arquitetura e urbanismo, além de registro
no órgão competente, para os fiscais de obras da Prefeitura de Divinópolis. A proposta estava em
tramitação na Câmara desde o dia 6 de março e foi incluída pelos parlamentares na pauta da ordem
do dia em regime de urgência. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares.
(Portal Agora - Divinópolis)

 

Clínica de Fisioterapia recebe congratulações

A Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá tem construído uma história cheia de conquistas e
benefícios  para a  cidade  de Araxá  no decorrer  dos  anos.  A Unidade de  Apoio  ao Ensino e  as
atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário foi
inaugurada em Agosto de 2007, com o objetivo de proporcionar aos Discentes o desenvolvimento
de competências necessárias  à sua formação profissional  e  cidadã,  por meio da experiência  no
contexto de atividades de observação, atendimento e prática supervisionada. (Diário de Araxá)

 

Show de Bola atende mais de 300 jovens 

O projeto esportivo Show de Bola completou em março um ano de atividades em Barroso.
Neste período, mais de 300 jovens participaram de diferentes modalidades: de futebol, futsal, vôlei,
basquete, handebol e corrida de rua. Com a orientação de profissionais de educação física, o projeto
Show  de  Bola  é  uma  iniciativa  da  Associação  Movimenta  Brasil,  com  o  patrocínio  da
LafargeHolcim, apoio do Instituto Holcim e Prefeitura de Barroso e incentivo do programa Minas
Esportiva Incentivo ao Esporte do governo de Minas Gerais.. (A Primeira Página - Barroso)

 

Pouso Alegre inaugura Sala Mineira do Empreendedor.

Com o objetivo de aproximar empreendedores - de todos os setores e portes - do poder 
público, facilitando a regularização dos negócios, Pouso Alegre vai instalar a Sala Mineira do 
Empreendedor. O espaço começa a funcionar em 16 de abril e é uma realização do Sebrae Minas e 
da Junta Comercial (Jucemg), em parceria com a Prefeitura. A Sala Mineira oferece serviços 
diversos para, principalmente, reduzir o tempo necessário para a abertura de um negócio. Desde o 
ano passado, 170 munícipios mineiros assinaram o Termo de Adesão para a abertura da sala. (Folha 
Mineira - Três Corações)

 



Servidores vão parar em Teófilo Otoni

Em Assembleia realizada na semana que passou, os servidores públicos municipais de 
Teófilo Otoni resolveram marcar uma paralisação das atividades no próximo dia 23 de abril. Neste 
dia haverá uma Assembleia, às 9h, na porta do Sindicato da Categoria. "Após um longo tempo de 
negociações com a Administração Municipal não houve avanços. Diante do impasse, a categoria 
aprovou por unanimidade cruzar os braços no no dia 23, como protesto", afirmou o presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, José Antônio Esteves Guedes. (Diário de Teófilo 
Otoni)

 

Contas da Rodoviária de Viçosa questionadas

As contas da Rodoviária voltam a ser assunto na Câmara Municipal de Viçosa. Numa 
comissão parlamentar de inquérito, instaurada em 2014 para apurar irregularidades no destino dos 
recursos arrecadados com a utilização dos banheiros do Terminal Rodoviário, os membros da CPI 
chegaram à conclusão de que houve prejuízos aos cofres públicos e que atos de improbidade 
administrativa. Agora, o assunto voltou à baila e duas indicações foram aprovadas na Câmara. Uma 
para solicitar ao Poder Executivo o envio à Câmara de cópias das planilhas de controle de utilização
dos banheiros da rodoviária e dos relatórios das taxas de embarque das empresas de transporte 
coletivo que operam no terminal. (Folha da Mata - Viçosa)


