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Enquanto muitas empresas es-
tão em grandes batalhas para se 
reinventarem e sobreviverem nesse 
momento de pandemia, Minas Ge-
rais trabalha no sentido de estimular 
e incentivar a economia. Um exem-
plo é a transformação do Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte, em 
Confins, no primeiro industrial do 
país. Essa ação visa aumentar a 
competitividade das empresas bra-
sileiras no contexto internacional e 
atrair investimentos externos, prin-
cipalmente para o Estado.

Este projeto tem sido construí-
do há anos, mas, efetivamente, se 
concretizou agora, na gestão da 
concessionária BH Airport. Após 
cumprir algumas exigências, o ae-

roporto foi oficialmente certificado 
pela Receita Federal e está creden-
ciado para iniciar a operação nesse 
novo formato.

Essa liberação permitiu ainda a 
homologação do sistema de gestão 
de processos alfandegários em me-
nos de um ano. Com a instalação 
da primeira empresa prevista para 
começar a operar em julho.

Com a homologação dessa eta-
pa, junto à Receita Federal, será 
possível garantir a conexão do ór-
gão com as empresas que forem 
atuar no aeroporto. Por trabalhar 
de forma sistêmica, o novo espaço 
industrial oferecerá mais segurança 
para o empresário, Receita Federal 
e para a concessionária.
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Além disso, o regime especial 
de tributação para as empresas 
instaladas garantirá a suspensão 
do pagamento de alguns tributos 
e o acesso a benefícios fiscais. 
Consequentemente, o custo de 
operação será reduzido e essas 
empresas terão mais lucratividade 
e competitividade.

Com isso, as empresas insta-
ladas poderão manufaturar os pro-
dutos dentro do próprio aeroporto. 
Isso contribuirá com as compras 
de matérias-primas e a exportação 
de produtos mais tecnológicos e de 
maior valor agregado, por exem-
plo. O objetivo é gerar competitivi-
dade e atrair o olhar do investidor 
estrangeiro, afinal a estrutura pos-
sui 750 mil metros quadrados dis-
poníveis, ou seja, um espaço para 
a instalação de aproximadamente 

250 empresas.
Além dos benefícios tributários, 

o aeroporto industrial oferece ain-
da a integração dos modais aéreo, 
aquático e terrestre. Para as expor-
tações e importações, e propicia 
uma rota aérea direta ao porto de 
Santos, maior do país em volume 
de exportações. Para o mercado in-
terno, além da proximidade com as 
indústrias localizadas em São Pau-
lo, o aeroporto tem fácil ligação com 
quase todas as regiões do país.

Com essa novidade para o mer-
cado mineiro e brasileiro, estima-se 
a possibilidade da geração de apro-
ximadamente 20 mil empregos dire-
tos e indiretos, o que é fundamental 
para esse momento de pandemia 
e após essa fase. E, é ainda uma 
oportunidade de investimento para 
os jovens empresários.

Algar farming 
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA OUTORGA COLETIVA DO RIBEIRÃO BEBEDOURO 

Portaria nº 00528/2020 de 04/04/2020

Convocação de todos os Usuários para que compareça à Reunião para tratar de assuntos relacionados 
à Outorga Coletiva do Bebedouro, que ocorrerá no dia 26/08/2020 às 09h00 na Fazenda Canadá, 
localizada na Rodovia BR 365, Km 636, onde será abordada a seguinte pauta:

 1.Definição do cumprimento das condicionantes coletivas;
 2.Conforme estabelece a Portaria IGAM n° 26, de 05 de junho de 2020, em seu “Art. 1. 
Instituir a Comissão Gestora Local – CGL – composta por todos os usuários de recursos hídricos 
superficiais consuntivos, outorgados ou outorgáveis, inseridos na área da respectiva DAC, ou de sua 
porção, cuja missão será representar os usuários junto ao CBH e ao Igam, propor o Termo de Alocação 
de Água e gerenciar a alocação dos usos de recursos hídricos na sua área de abrangência.
Art. 2º – A CGL tem a seguinte estrutura:
 I – Secretaria Executiva;
 II – Plenário.”
A reunião ocorrerá no salão de eventos da Fazenda Canadá, em local aberto respeitando o distanciamen-
to necessário e com uso obrigatório de máscara.

FACULDADE ESAMC UBERLÂNDIA 
EDITAL VESTIBULAR 2020

1. O presidente da Faculdade ESAMC Uberlândia, mantida pelo Instituto de Desenvolvimento 
Educacional Avançado Ltda.–IDEA, no uso de suas atribuições legais torna público o edital de 
vestibular, contendo as normas e procedimentos necessários à realização dos processos seletivos 
para ingresso no 1° e 2° semestres de 2020 para os cursos de: Administração: 160 vagas totais por 
semestre, sendo 40 vagas para o turno diurno e 120 para o noturno (Reconhecido pela Portaria MEC 
nº 737/13); Comunicação Social-Habilitação em Publicidade e Propaganda: 80 vagas totais por 
semestre, sendo 40 vagas para o turno diurno e 40 para o noturno (Reconhecido pela Portaria MEC 
n° 704/13); Design, com linhas de formação em Moda e Gráfico: 100 vagas totais por semestre, sendo 
50 vagas para o turno diurno e 50 vagas para o noturno (Reconhecido pela Portaria MEC n° 268/17); 
Direito: 112 vagas totais por semestre, sendo 56 vagas para o turno diurno e 56 vagas para o noturno 
(Autorizado pela Portaria MEC n° 1.362/06); Relações Internacionais: 100 vagas totais por semestre, 
sendo 50 vagas para o turno diurno e 50 vagas para o noturno (Reconhecido pela Portaria MEC n° 
704/13); Engenharia Civil: 100 vagas totais por semestre, sendo 50 vagas para o turno diurno e 50 
para o turno noturno (Reconhecido pela Portaria MEC nº 326/16); Engenharia Ambiental: 80 vagas 
totais por semestre, sendo 40 vagas para o turno diurno e 40 vagas para o noturno (Reconhecido pela 
Portaria MEC n° 914/17); Engenharia de Produção: 80 vagas totais por semestre, sendo 40 vagas 
para o turno diurno e 40 vagas para o noturno (Autorizado pela Portaria MEC nº 502/11); Engenharia 
Química: 100 vagas totais por semestre, sendo 50 vagas para o turno diurno e 50 para o turno noturno 
(Autorizado pela Portaria MEC nº 917/15); Engenharia Mecânica: 120 vagas totais por semestre, 
sendo 60 vagas para o turno diurno e 60 vagas para o noturno (Autorizado pela Portaria MEC n° 
917/15); Engenharia da Computação: 100 vagas totais, sendo 50 vagas para o turno diurno e 50 
vagas para o noturno (Autorizado pela Portaria MEC nº 109/2011); Ciências Contábeis: 100 vagas 
totais por semestre, sendo 50 vagas para o turno diurno e 50 vagas para o turno noturno (Autorizado 
pela Portaria MEC nº 363/14); Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo: 100 vagas totais por 
semestre, sendo 50 vagas para o turno diurno e 50 vagas para o turno noturno (Autorizado pela 
Portaria MEC nº 363/14); Psicologia: 80 vagas totais por semestre, sendo 40 vagas para o turno 
diurno e 40 vagas para o turno noturno (Autorizado pela Portaria MEC nº 300/19); a aprovação do 
candidato nos Processos Seletivos 2020 1.º e 2° semestres poderá ser utilizada para sua matrícula 
inicial por até um semestre subsequente, sendo semestral o n° de vagas descritos nesse edital, o 
funcionamento dos cursos será na sede da Faculdade ESAMC Uberlândia à Av: Vasconcelos Costa, 
270 - Bairro Martins - Uberlândia - MG; a Faculdade ESAMC Uberlândia reserva-se o direito de não 
abrir turmas com menos de 25 alunos; horário dos cursos de 2ª feira a sexta, diurno: das 7h10min. às 
12h35min. e noturno: das 19h00min. às 22h40min; Observação: para os cursos de Direito e Engenha-
rias Civil, Ambiental, de Produção, Computação, Química e de Mecânica o horário será das 7h10min. 
às 10h50min. diurno e 19h00min. às 22h40min. noturno; a Faculdade ESAMC Uberlândia realizará 
inscrições para o Processo Seletivo 2020 1.º semestre, a partir do mês de março, prolongando-se 
pelos meses subsequentes. Em cada prova, serão aceitas novas inscrições. Inscrições on-line 
(www.esamcuberlandia.com.br) e na Faculdade ESAMC Uberlândia a partir de 28 (vinte e oito) de 
setembro/2019 para ingresso no 1° semestre de 2020 e a partir de 02 (dois) de março/2020 para 
ingresso no 2° semestre de 2020; data/horário da Prova: dia 27 (vinte e sete) de outubro de 2019 
(DOMINGO), devendo o candidato chegar às 08h45m ao local Av: Vasconcelos Costa, 270 – Bairro 
Martins – Uberlândia – MG, munido de documento de identidade original com foto e comprovante de 
inscrição; o Processo Seletivo ocorrerá de duas formas: Vestibular e Enem; o Vestibular constará das 
seguintes disciplinas/pontuação: língua portuguesa e língua materna 15;matemática 15;atualidades 
10;inglês 10;história 10 e geografia 5;química 5; biologia 5;física 5;redação - nota de 0 a 10, com peso 
2, total de pontos possíveis:
100 pontos; classificação: os candidatos serão classificados conforme pontuação nas provas e 
redação, respeitando-se a quantidade de acertos de cada uma, conforme informações acima; a nota 
de corte é de 15 pontos nas disciplinas e nota mínima de 1,0 (Um) na prova de redação; o candidato 
que tenha realizado o Enem em anos anteriores poderá ser dispensado de fazer as provas dos 
Vestibulares 2020-1 e 2020-2 para ingressar na Faculdade ESAMC Uberlândia, caso exista a 
possibilidade de vagas remanescentes do processo seletivo vestibular. Neste caso basta apresentar 
a cópia autenticada do Boletim Individual de Notas do Enem no momento da inscrição contendo as 
notas alcançadas nas provas realizadas sendo que na prova de redação a nota mínima aceitável será 
de 1,0(Um) numa escala de 0 a 100; a admissão nos cursos de graduação da Faculdade ESAMC 
Uberlândia será feita mediante processo classificatório dos candidatos habilitados, com o aproveita-
mento até o limite de vagas fixado para os cursos ofertados, obedecidos os critérios constantes neste 
Edital; a divulgação dos resultados para ingresso em 2020/1 a partir do dia 04 (quatro) de novembro 
de 2019 na Faculdade ESAMC Uberlândia após as 13h00; as matrículas para 2020/1 serão efetivadas 
no período de 04 (quatro) a 14 (quatorze) de novembro de 2019, das 10h00 as 19h00, no campus da 
Faculdade ESAMC Uberlândia, documentos necessários para a efetivação da matrícula: 2 fotos 3x4 
recentes, certidão de nascimento e/ou casamento, cédula de identidade - RG (Não vale CNH), título 
de eleitor, comprovante de votação das duas últimas eleições, CPF, certificado de conclusão e 
histórico escolar do ensino médio, comprovante de residência e comprovante de obrigação do serviço 
militar; no caso de cancelamento da matrícula até dois dias úteis antes do início do período letivo, será 
restituído 90% (Noventa) dos valores pagos, após esse prazo a Faculdade ESAMC Uberlândia não 
será obrigada a devolver quaisquer quantia paga; na hipótese de restarem vagas não preenchidas a 
Faculdade ESAMC Uberlândia realizará novos processos seletivos até o preenchimento das vagas; 
os candidatos que tenham prestado o Enem utilizarão as vagas remanescentes do processo seletivo 
vestibular.

Luiz Francisco Gracioso
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 24/2020. Será realizado no  dia  21 de Agosto de 2020 às 15:00 hs 
o Processo Licitatório de n° 119/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
24/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de material de 
expediente para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família do município de 
Coromandel-MG, com recursos de Emenda Parlamentar de n° 36000.270854.2019-
00. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 28 de 
Julho de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 26 de agosto de 2020 às 09:00 horas,
no Auditório da Autarquia, situado  nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon Pacheco
nº 6400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório nº 085/
2020, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Item”. O Processo Licitatório
tem como objeto  a contratação de empresa para fornecimento de diversos tipos de materiais
elétricos e eletrônicos: botão de comando, sinalizador, botão de emergência comutador de
comando, contator tripolar, mini disjuntor e outros, para uso na montagem de painéis elétricos
e para uso nas Elevatórias de Estação de Tratamento de Esgoto, em atendimento à Diretoria
Técnica. O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos)
a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta na Diretoria de Suprimentos ou via
internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br. Uberlândia (MG), 05 de agosto de
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2020 - TOMADA DE PREÇOS

"MENOR PREÇO ITEM"

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 27 de agosto de 2020 às 09:00
horas, no Auditório da Autarquia, situado  nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon
Pacheco nº 6400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório
nº 086/2020, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Item”. O Processo
Licitatório tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de diversos tipos
de rolamentos e retentores e anel de retentores para manutenção corretiva e preventiva em
diversas máquinas instaladas nas Estações de Tratamento de Água e Estações de Tratamento
de Esgoto, em atendimento à Diretoria Técnica. O Edital poderá ser adquirido mediante o
pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de
segunda à sexta na Diretoria de Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br. Uberlândia (MG), 06 de agosto de 2020. Adicionaldo dos Reis
Cardoso  Diretor Geral do DMAE.

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2020 - TOMADA DE PREÇOS

"MENOR  PREÇO  ITEM"
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