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Foi divulgado o resultado 
do II Concurso de Presépios 
de São Lourenço, que acon-
teceu entre os dias 27 de 
dezembro de 2019 e 06 de 
janeiro de 2020 integrando 
a programação do Natal das 
Águas. Foram premiados 
cinco presépios e os prêmios 
somaram R$ 1,8 mil.

O concurso selecionou 
presépios para concorrer em 
duas categorias: Tradicional 
e Não tradicional, e visava 
premiar os três primeiros 
colocados em cada catego-
ria. No entanto, apenas dois 
presépios cumpriram todas 
as exigências para serem 
classificados na categoria 
tradicional.
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Prefeitura fará solenidade de 
cessão da UPA para Hospital 

São Lourenço

Concurso de presépios 
premia vencedores com 

R$ 1,8 mil
Ao todo, cinco presépios foram premiados

A solenidade será feita 30 dias após a assinatura do documento da cessão
Uma solenidade para ofi-

cializar a cessão do prédio 
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas para o 
Hospital São Lourenço (HSL) 
será realizado na segunda-
feira, 13, às 10h na UPA, ao 
lado da Policlínica.

O documento de cessão 
do prédio foi assinado no dia 
12 de dezembro de 2019 em 
uma reunião na sede da Pre-
feitura de São Lourenço entre 
representantes da gestão do 
HSL e a prefeita Célia Caval-
canti (PR). Após a assinatura, 
o documento foi enviado para 
a Câmara Municipal, que 
retificou a cessão através da 
aprovação do projeto de lei 
2972/2019 por unanimidade 
no plenário.
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O prefeito Júlio Pimenta 
realizou uma reunião com 
secretários municipais e 
servidores de várias secre-
tarias do município, com o 
objetivo principal traçar es-
tratégias para impulsionar 
o Programa Habitacional e, 
consequentemente, zerar 
o Auxílio Moradia em Ouro 
Preto. O Auxílio Moradia 
tem como foco pagar o 
aluguel de pessoas que 
perderam a casa em função 
das chuvas ou teve de ser 
retirada de áreas conside-
radas de risco. Segundo 
levantamento da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
Habitação e Cidadania há 
132 famílias no Auxílio Mo-
radia em Ouro Preto, sendo 
101 na sede do município, 
22 em Cachoeira do Cam-
po, 04 em Antônio Pereira, 
02 em Santo Antônio do 
Leite e 01 nos distritos de 
Rodrigo Silva, Santa Rita e 
Lavras Novas. (O Liberal - 
Ouro Preto)

 
Médicos ameaçam 
paralisar Plantão

Apenas casos graves, 
incluídos na codificação 
“Amarelo”, “Laranja” e “Ver-
melho”, do Protocolo de 
Manchester, serão atendi-
dos no Plantão 24 Horas 
a partir do dia 10 de feve-
reiro pelo Hospital Manoel 
Gonçalves, de Itaúna. Isto 
é o que foi colocado em 
correspondência assinada 
pelos médicos coordenado-
res dos serviços do Plantão, 
encaminhada à direção do 
Hospital, à Secretaria de 
Saúde e ao Ministério Pú-
blico nesta sexta-feira, dia 
10 de janeiro. A reclamação 
dos médicos é o constante 
atraso no pagamento dos 
plantões, citando atrasos 
desde outubro passado, na 
correspondência enviada. 
A direção do hospital ainda 
não havia se manifestado 
sobre o caso até o final de 
semana. (Folha do Povo - 
Itaúna)

 
Vigilância de Varginha 

realiza Liraa
Realizado nos dias 06, 

07 e 08 de janeiro, o 1º 
(primeiro) LIRAA - Levan-
tamento de Índice Rápido 
de Aedes Aegypti do ano 
de 2020, classificou o mu-
nicípio de Varginha como 
médio risco de infestação 
do mosquito Aedes Ae-
gypti Nos imóveis visitados 
pelo Agente de Combate 
às Endemias, além do 
tratamento e eliminação 
dos focos, são recolhidos 
exemplares das larvas 
encontradas, que segue 
junto a formulário próprio 
contendo endereço, tipo de 
depósito e quantidade de 
larvas sendo encaminha-
das ao laboratório do setor 
onde se faz a contagem e a 
identificação das mesmas. 
Em Varginha no total geral 
foram encontrados 119 fo-
cos do Aedes Aegypti, con-
tra 30 focos encontrados 
no levantamento realizado 
anteriormente no mês de 
outubro de 2019. (Correio 
do Sul - Varginha)

Gerais

Trotes à central do 
Samu aumentam 39% 
Ao contrário do que foi 

registrado em toda a região 
Centro-Oeste de Minas, 
aumentou o número de 
saídas de ambulâncias 
do Serviço de Urgência e 
Emergência - Samu sem a 
efetivação de atendimento 
em Itatiaiuçu em 2019. As 
ligações falsas, conhecidas 
como trotes, somaram 23 
no ano passado, enquanto 
em 2018 foram 14, o que 
representa um acréscimo 
de 30,14%. Na região, ao 
contrário, houve queda de 
20,20% no número de tro-
tes em 2019, comparado 
ao ano anterior. Enquanto 
os trotes aumentaram, o 
número de atendimentos 
no município diminuiu em 
22,73% entre 2018 e 2019. 
No ano passado 51 pesso-
as foram socorridas pelo 
Samu na cidade, sendo 26 
por Unidades de Suporte 
Básico - USB e 25 por 
Unidades de Suporte Avan-
çado - USA, a maioria por 
código Amarelo (urgente) 
(Folha de Itatiaiuçu)

 
Prefeitura faz Semana 
da Educação Fiscal

   A Prefeitura de Sete 
Lagoas realizada até sexta-
feira, 17, a Semana da Edu-
cação Fiscal. A programa-
ção tem gratuitos de grande 
abrangência para o cidadão 
e profissionais que atuam 
diretamente com os princi-
pais setores da administra-
ção pública. Os cursos têm 
duração de aproximada-
mente três horas.Por meio 
deste trabalho a Prefeitura 
busca aumentar sua co-
municação com o público, 
dar maior transparências 
aos atos da administração 
e esclarecer dúvidas fre-
quentes de quem precisa 
de atendimento em setores 
administrativos. Normas de 
regularização de setores de 
fiscalização como Central 
do Contribuinte, Departa-
mento de Licenciamento de 
Obras, Procon e Vigilância 
Sanitária também fazem 
parte do conteúdo. (Boca 
do Povo - Sete Lagoas)

 
Ouvidoria digital faz 
500 atendimentos 

Em cinco meses de fun-
cionamento, o aplicativo 
eOuve, do Sistema de Ou-
vidoria da Prefeitura Muni-
cipal, registrou mais de 500 
atendimentos. Os retornos 
à população são feitos em 
média, em até 15 dias, sen-
do que muitos casos são 
atendidos no mesmo dia. 
Antes, o cidadão precisava 
ir à secretaria e o retorno 
poderia levar muito mais 
tempo. Poços de Caldas 
foi o primeiro município em 
Minas Gerais, a criar esse 
canal direto com a popula-
ção, em agosto de 2019. 
Uma iniciativa de moderni-
zação que atende à filosofia 
de cidades inteligentes. 
(Jornal da Cidade - Poços 
de Caldas)

 
Ouro Preto faz progra-

ma habitacional
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Medidas desburocratizam processos e reduzem multas para setor agrosilvopastoril e 
pequena agroindústria, mantendo rigor ambiental 

Dois decretos publicados 
pelo Governo do Estado nes-
ta sexta-feira (10/1), ambos 
desenvolvidos pela equipe 
técnica a partir de alinhamen-
to entre a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) e a Se-
cretaria de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa), 
modificam o atual cenário do 
agronegócio mineiro.  

As ações objetivam ade-
quar normas, desburocratizar 
processos de licenciamento 
para a atividade produtiva e 
rever os parâmetros de aplica-
ção de multas, diferenciando 
os pequenos produtores e a 
pequena agroindústria dos 
empreendimentos de médio 
e grande porte.

 A medida interessa direta-
mente a 1,8 milhão de pesso-
as ocupadas com atividades 
agropecuárias no estado (nú-
meros do Censo Agropecuário 
/ 2017 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). 
O segmento representa 25% 
do agronegócio mineiro e, em 
2017, produziu um total de R$ 
14,9 bilhões.

 “Mais um compromisso 
cumprido: facilitar a vida de 
quem produz! Publicamos 
Decreto que diferencia o pe-
queno produtor de grandes 
empreendimentos. Antes, o 
valor da multa para questões 
burocráticas era o mesmo 
para todos. Agora, o pequeno 
produtor paga menos. Uma 
questão de justiça!”declarou o 
governador Romeu Zema.

 
Novidades
 A primeira novidade é a 

minuta que altera o Decreto 
47.383/2018, legislação que 
estabelece normas para o 
licenciamento ambiental e tipi-
fica as infrações. As principais 
mudanças são em relação à 
revisão na tipificação e atua-
lização de valores da tabela 
de multas. Não é possível de-

terminar redução ou aumento 
de valores, uma vez que há 
majoração em alguns casos 
e redução em outros (demais 
informações estão disponíveis 
na íntegra do Decreto). 

 Além disso, passa a se 
diferenciar a aplicação de nor-
mas e multas de acordo com 
a capacidade produtiva de 
cada atividade, excetuando da 
listagem o Grupo denominado 
G, relativo à atividade agrosil-
vopastoril e a agroindústria de 
pequeno porte.  

Antes, as normas se apli-
cavam para qualquer infração 
ambiental, cometida por qual-
quer pessoa, física/natural, 
jurídica ou empreendimento, 
sem qualquer distinção em 
relação à capacidade pro-
dutiva do agente infrator. Ou 
seja, a legislação tratava com 
o mesmo peso e aplicava o 
mesmo valor de multa a todo 
o porte de empreendimento, 
tanto uma mineradora autora 
de infração ambiental quanto 
um pequeno produtor.

 
Redução de multa 
Já um segundo decreto foi 

desenvolvido para tipificar e 
classificar as infrações aplicá-
veis à atividade agrosilvopas-
toril (classe 1 a 6, de acordo 
com normas estabelecidas 
pelo Copam) e à agroindústria 
de pequeno porte (também a 
partir de critérios estabeleci-
dos pelo Copam).  

O decreto envolve a legis-
lação determinada em cinco 
anexos. No primeiro, relativo 
a processos burocráticos de 
administração, gestão e orga-
nização dos licenciamentos, os 
valores da multa decorrentes 
de infração foram reduzidos em 
percentual que varia de 15% 
(piso) a 50% (teto). No segundo 
anexo, referente à legislação 
em torno dos recursos hídricos, 
o valor de multa de licencia-
mento e processos de outorga 
têm redução de até 25%. As 

normas referentes aos anexos 
3 (proteção da flora), 4 (prote-
ção da pesca) e 5 (proteção da 
fauna com ênfase na caça) não 
foram alteradas. 

Vale ressaltar que não 
houve alteração na legislação 
e na aplicação de multas refe-
rentes a infrações ambientais 
tanto para o Grupo G quanto 
para a agroindústria de peque-
no porte.   

 
Denúncia espontânea 
Outra medida do decreto 

é a criação do Instituto da 
Denúncia Espontânea – fer-
ramenta que possibilita ao 
pequeno produtor e à agroin-
dústria de pequeno porte re-
gularizar a atividade de acordo 
com as normas de licencia-
mento sem ser penalizada do 
ponto de vista burocrático. 

 A ideia é incentivar a regula-
rização em conformidade com 
a legislação vigente. Importante 
destacar que tais empreendi-
mentos não ficam isentos de 
multas referentes à infração 
e danos ambientais (fruto de 
desmatamento ou de poluição 
de água, por exemplo).   

Para continuar a atividade, 
em acordo com a legislação 
e sem a pena de multas, será 
necessário adequar às normas 
e não infringir condicionantes. 
Uma possível reincidência 
também é passível de multa, 
incluindo a atividade exercida 
por pessoa física/natural, 
jurídica ou empreendimento 
(propriedade).  

 
Repercussão
A secretária de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Ana Valentin desta-
ca a importância nos decretos. 
“Trata-se de uma adequação 
de valores, principalmente 
para questões burocráticas. 
Muitos agricultores sofriam 
penalidades devido a ques-
tões menores como falta de 
papel ou atraso na entrega 

Governo modifica regras de
 licenciamento ambiental com

 benefícios para pequeno produtor

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA-MG

EXTRATO DE AVISO DE SUSPENSAO
O Município de Andrelândia, através de sua Pregoeira,  comu-
nica aos interessados que  a licitação referente ao Processo n° 
141/2019, Pregão Presencial nº 089/2019, objetivando  a Con-
tratação de empresa para prestação de serviços especializados 
na instalação (parcela única), locação e manutenção (parcelas 

mensais) com funcionamento ininterrupto de todo o equipamento 
de SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO com fornecimento de 
materiais e equipamentos,  está suspensa  em virtude da neces-

sidade de adequação no Termo de Referência. O Edital será repu-
blicado com uma nova data para abertura do certame. Informa-

ções pelo email licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou pelo telefone 
(35)3325-1432. Aline de Almeida Rizzi - Pregoeira. 10/01/2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Processo nº 158/2019 – Pregão 105/2019

Fica retificado o edital e termo referência do processo supracitado 
cujo objeto é contratação de serviços para transporte escolar do 
município de Andrelândia, referente ao valor unitário do Item 15 
da Planilha Orçamentária: onde lê-se valor unitário R$3,90, pas-
sa-se a ler R$3,20, conforme DECRETO 243/2019 e do Item 17: 
onde lê-se veículo 14 lugares, passa-se a ler veículo 11 lugares, 
conforme descrito nas especificações das linhas, Item 4, subitem 
4.17 do TR do edital. Permanece inalterada a data de entrega de 
Envelopes e Sessão Pública, dia 20/01/2020, com início às 09:00 
horas. Informações licitacao@andrelândia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 

3325-1432. Pregoeira: Aline Rizzi, 10/01/20.

de documentos. Agora, isso 
vai se ajustar e se adequar 
à capacidade produtiva da 
propriedade rural”.  

Sobre a aplicação e a revi-
são nos valores de multas, a 
secretária reforça a importân-
cia da revisão empreendida 
pelo governo. “Muitas multas 
aplicadas sem distinção em 
relação à capacidade produ-
tiva da propriedade estavam 
além da capacidade de o 
pequeno produtor pagar. Lem-
brando que infrações como 
desmatamento e outras não 
foram aliviadas. Em resumo, 
os decretos darão um ali-
nhamento geral do valor das 
multas em relação à atividade 
agropecuária, sem afrouxar a 
fiscalização sobre o impacto 
e o respeito às normas de 
proteção ambiental”.   

 O secretário executivo da 
Semad, Hidelbrando Cana-
brava Neto, afirma que “as 
mudanças propostas estão 
alinhadas à Política Nacional 
de Meio Ambiente, criada 
pela Lei Federal n° 6.938 de 
1986 e que visa não apenas 
a preservação e restauração 
dos recursos ambientais, mas 
também à compatibilização do 
desenvolvimento econômico-
social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico”. E 
ressalta: “O decreto é instru-
ído por um novo e necessário 
paradigma para o exercício 
do poder de polícia adminis-
trativo ambiental, partindo de 
uma visão mais orientadora e 
menos punitiva, entendendo 
o setor produtivo como um 
verdadeiro parceiro na busca 
pelo desenvolvimento susten-
tável. Foram readequados 
os valores das multas am-
bientais, mas se manteve a 
garantia da proteção do meio 
ambiente e a obrigação de o 
poluidor recuperar as áreas 
degradadas”.

             Fonte: SEGOV  
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Prefeitura fará solenidade de cessão 
da UPA para Hospital São Lourenço

A Prefeitura Municipal, recebeu, através do Ministério do Turismo e do Ministério do Desenvolvimento Regional,
 repasses através de convênios

Uma solenidade para oficiali-
zar a cessão do prédio da Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
24 horas para o Hospital São 
Lourenço (HSL) será realizado 
na segunda-feira, 13, às 10h na 
UPA, ao lado da Policlínica.

O documento de cessão do 
prédio foi assinado no dia 12 
de dezembro de 2019 em uma 
reunião na sede da Prefeitura 
de São Lourenço entre repre-
sentantes da gestão do HSL 
e a prefeita Célia Cavalcanti 
(PR) .  Após a  ass inatura ,  o 
documento foi enviado para a 
Câmara Municipal, que retificou 
a cessão através da aprovação 
do projeto de lei 2972/2019 por 
unanimidade no plenário.

Na ocasião da assinatura do 
documento de cessão, a prefeita 
Célia Cavalcanti destacou as difi-
culdades para conseguir regulari-
zar a situação do prédio da UPA 
e repassá-la ao HSL. “Foi um 
empenho muito grande de toda 
equipe desde 2017, para que 

pudéssemos regularizar o pré-
dio e ceder ao Hospital. Fomos 
diversas vezes a Belo Horizonte, 
fizemos várias reuniões com a 
Secretaria Estadual de Saúde, e 
após negociação, conseguimos 
resolver”, disse a prefeita.

O prédio foi cedido ao HSL 
para que sejam instalados o 
pronto socorro e o laboratório. 
O pronto socorro prestará ser-
viço ambulatorial de urgência 
e emergência aos pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

O novo prédio proporcionará 
um espaço mais adequado para 
o func ionamento dos serv i -
ços e consequentemente mais 
conforto para os pacientes e 
funcionários do HSL. Com a 
saída do pronto socorro e labo-
ratório do prédio do hospital, a 
unidade conseguirá ampliar os 
leitos hospitalares que poderão 
ou não serem destinados ao 
SUS.

Fonte SL Atual

Concurso de presépios premia 
vencedores com R$ 1,8 mil

Ao todo, cinco presépios foram premiados
Fotos: PMSL

Foto: Prefeitura Municipal de São Lourenço

Foi divulgado o resultado do 
II Concurso de Presépios de São 
Lourenço, que aconteceu entre os 
dias 27 de dezembro de 2019 e 06 
de janeiro de 2020 integrando a 
programação do Natal das Águas. 
Foram premiados cinco presépios e 
os prêmios somaram R$ 1,8 mil.

O concurso selecionou pre-
sépios para concorrer em duas 
categorias: Tradicional e Não 
tradicional, e visava premiar os 
três primeiros colocados em cada 
categoria. No entanto, apenas 
dois presépios cumpriram todas 
as exigências para serem classi-
ficados na categoria tradicional.

Os vencedores deste concurso, 
diferentemente da edição anterior, 
foram classificados exclusivamente 
via votação popular, que recebeu 
votos presenciais e online. O pú-
blico pôde escolher um presépio 
de cada categoria. Foi apurado 
um total de 250 votos, sendo 192 
online e 58 presenciais.

O concurso, que integrou o 
Circuito de Presépios e Lapinhas, 
promovido pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artísti-
co de Minas Gerais (Iepha), teve 
o objetivo promover e preservar 
a cultura popular de presépios 
natalinos, valorizando as téc-
nicas artesanais e de artísticas 
locais, incentivando a utilização 
de matérias primas recicláveis. 
Além do fomento e prospecção 
dos artistas locais, o concurso 
é uma forma de promover e sal-
vaguardar o patrimônio cultural 
do Estado de Minas Gerais, 
intimamente relacionado com a 

recriação da Folia de Reis.

Resultado
Categoria Tradicional
1º Lugar: Presépio 07 - Daniel 

Fernandes da Silva
2º Lugar: Presépio 03 - Ângela 

Mara Ferraz Fernandes
Categoria Não Tradicional
1º Lugar: Presépio 04 - Fer-

nanda Garcia Machado Figueiral 
Coelho

2º Lugar: Presépio 08 - Arlete 
Ignez Pedrosa Ruivo

3º Lugar: Presépio 02 - Ivana 
Maria Alves de Magalhães

Natal das Águas
O Natal das Águas é um evento 

apoiado pelo empresariado local 

e tem por objetivo a promoção e 
fortalecimento do turismo, uma das 
principais atividades econômicas 
da cidade. O público esperado em 
dezembro, sem contar o flutuante, 
foi de 60 mil turistas e uma injeção 
de R$ 9 milhões na economia local 
com a ocupação de 55% dos leitos 
hoteleiros da cidade.

Os turistas, além de aproveitar 

a programação composta por Pro-
cissão de Velas, apresentações 
de corais, musicais, orquestras, 
danças, encontro de Folia de Reis, 
entre outras, pode aproveitar os 
atrativos turísticos da cidade a 
exemplo das rotas do Café, Azeite 
e Queijo, Voo de Balão, Parque das 
Águas e Vivência Rural.

Fonte: SL Atual
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Primeira chamada de quem fez a pré-matrícula 
na rede estadual é divulgada nesta sexta-feira

Estudantes que fizeram cadastramento em julho também terão escola divulgada nesta data

-

Nesta sexta-feira (10/1), após 
as 18h, será divulgada a primei-
ra lista de alunos que fizeram a 
pré-matrícula on-line informan-
do a escola para onde serão 
destinados. Neste momento 
inicial, serão encaminhados, 
para a escola selecionada pelo 
próprio estudante, aqueles que 
fizeram a pré-matrícula e que se 
encaixam nos critérios definidos 
na resolução 4.253/2019. 

Alguns dos parâmetros são: se 
a unidade escolar é a mais próxi-
ma da residência do aluno, se há 
irmãos matriculados na mesma 
escola e idade. Para os estudantes 
que fizeram a pré-matrícula, no 
momento de consultar para qual 
escola foram encaminhados (no 
site matrícula.educacao.mg.gov.
br) é preciso ter em mãos o número 
de inscrição. Também é possível 
fazer a consulta inserindo o nome 
completo do aluno, a data de nas-
cimento e a filiação cadastrada.

Porém, caso a pessoa deseje 
recuperar o número da inscri-
ção, basta inserir no sistema, no 
campo “esqueceu o seu número 
de inscrição”, o nome completo 
do aluno, junto com a data de 
nascimento e o documento ca-

dastrado. Feito isso, irão apa-
recer na tela opções de nomes, 
o de um dos pais do estudante. 
Após selecionar a opção, será 
gerado novamente o número de 
inscrição do aluno.

Caso o nome do estudante 
não apareça na primeira cha-
mada, não é motivo de preocu-
pação. Basta aguardar o próxi-
mo encaminhamento,  que será 
publicado no dia 23 de janeiro 
com os estudantes que não ti-
verem sido alocados no dia 10 
de janeiro. Todos que fizeram 
a pré-matrícula terão a vaga 
garantida na rede estadual para 
o ano letivo que começa em 10 
de fevereiro. A Secretaria de 
Estado de Educação (SEE/MG) 
garante que nenhuma pessoa 
ficará sem vaga.

Já para os alunos que fizeram o 
cadastramento escolar, a maneira 
de verificação é apenas uma: pre-
enchendo os campos com nome 
completo do aluno, data de nasci-
mento e a filiação cadastrada.

O período da pré-matrícula foi 
encerrado na última segunda-
feira (6/1) e os alunos que forem 
encaminhados na primeira cha-
mada devem fazer a matrícula 

presencialmente nas escolas 
entre os dias 13/1 e 20/1.

Segunda Chamada
No caso de o nome do aluno não 

aparecer nesta primeira lista, basta 
aguardar a próxima divulgação. No 
dia 23 de janeiro a segunda chama-
da de encaminhamento de alunos 
estará disponível no site matricula.
educacao.mg.gov.br. O processo 
para encontrar a escola é o mesmo 
da primeira fase. Para a verificação, 
é preciso inserir no sistema o número 
da inscrição. Em caso de perda do 
número, é necessário recuperá-lo.

Neste caso, os pais, os res-
ponsáveis ou o aluno maior de 
18 anos devem comparecer à 
escola para qual ele foi encami-
nhado para realizar a matrícula 
presencialmente de 23 a 30 de 
janeiro. Todas as etapas de se-
leção de nomes para as escolas 
obedeceram a critérios descritos 
na Resolução 4.253/2019.

Benefícios
O processo informatizado ga-

rantiu que todos os alunos fossem 
submetidos às mesmas regras, 
eliminando situações como as 
observadas anteriormente em que 

pais precisavam peregrinar na 
porta das unidades de ensino para 
conseguir uma vaga na rede.

Para o diretor da Escola Esta-
dual Professor Batista Santiago, 
Manoel Pereira, a nova maneira 
de fazer matrícula deixou o pro-
cesso mais transparente e deu 
mais segurança para os direto-
res. “Na escola onde estou como 
diretor, o critério da escolha dos 
alunos que não haviam feito a re-
novação era por meio de sorteio, 
o que deixava alguns pais des-
confiados. Agora, não teremos 
mais esse problema, o processo 
está mais claro”, disse.

Todos estes procedimentos 
somados permitiram a conver-
gência de dados e que fosse 
dada a real noção da quantida-
de de alunos na rede, acabando 
com a superlotação de salas de 
aula garantindo, assim, melhor 
distribuição das vagas nas es-
colas conforme a demanda de 
cada região.

Documentos para ma-
trícula

Para efetivar a matrícula, os pais 
ou os responsáveis (em caso de 
menores de 18 anos) ou o próprio 

aluno (maior de 18 anos) deverão 
se apresentar na unidade de ensino 
portando os seguintes documentos:

- Certidão de nascimento ou 
casamento, carteira de identidade 
ou documento do aluno que a 
substitua, original e cópia;

- CPF do aluno, original e 
cópia, sendo obrigatória a apre-
sentação se o aluno for maior 
de idade e facultativa quando 
menor de 18 anos;

- Comprovante de residência, 
original e cópia, no nome de 
um dos pais ou responsáveis 
ou do aluno. São considerados 
comprovantes válidos as contas 
de água, luz, telefone.

- Histórico escolar ou declaração 
de transferência, constando a série 
para a qual o aluno está habilitado, 
ficando o original na escola.

Para o aluno menor de idade é 
necessária, ainda, a apresentação de 
documento de identidade e do CPF, 
originais e cópias, de um dos pais/
responsáveis. Caso o estudante seja 
declarado portador de deficiência, 
transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades/superdota-
ção, é necessária a apresentação de 
laudo médico, original e cópia.

Fonte: SEGOV

Nota Oficial 
- Síndrome 
nefroneural

Polícia Civil de Minas Gerais dá novos 
esclarecimentos sobre as investigações a 

respeito da síndroe nefroneural
A Polícia Civil de Minas Ge-

rais (PCMG) informa que os 
peritos do Instituto de Crimi-
nalística realizaram análises 
de amostras de cerveja pro-
duzida pela Backer durante 
todo o sábado (11/01).

Também estão sendo rea-
lizados exames no material 
que foi recolhido na cervejaria 
durante perícia ocorrida na 
última quinta-feira (09/01). Os 
laudos devem ficar prontos 
nos próximos dias.

Con fo rme d ivu lgado  na 
ú l t ima sexta- fe i ra (10/01) , 
as amostras de sangue de 
t rês  pac ien tes  in te rnados 
apresentaram a substância 
d i e t i l e n o g l i c o l ,  a  m e s m a 
identi f icada em três amos-
tras da cerveja.

Sobre a informação de que 
um supervisor do  empresa 
Backer registrou Boletim de 
Ocorrências, em 19 de de-
zembro de 2019, após um 
funcionário ter sido demitido: 
o crime de ameaça demanda 
ação penal  públ ica condi -
cionada à representação do 

o fend ido .  Tendo  em v is ta 
que a pessoa que registou 
o referido boletim não foi à 
delegacia representar pela 
continuidade de ação penal, 
não foi instaurado Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrência. 

Independentemente deste 
fato, a Polícia Civil não des-
carta nenhuma possibilidade, 
o  que vem s ido d ivu lgado 
desde o momento em que 
o  de legado  F láv io  Gross i 
instaurou o inquérito sobre 
a  fo rma de  con taminação 
da  ce rve ja  Be lo r i zon t i na , 
ou seja, a part i r  da úl t ima 
quarta-feira. 

É  impor tan te  ressa l ta r : 
desde o momento em que a 
PCMG tomou conhecimen-
to de que as pessoas que 
desenvolveram a síndrome 
nefroneural podem ter sido 
contaminadas após inger i r 
a bebida, foram instauradas 
diligências preliminares (que 
subsidiam a decisão da au-
toridade instaurar ou não um 
inquérito).

             Fonte : SEGOV MG

Contribuinte não pode 
mais abater doméstica no 

Imposto de Renda 

Para quem declara imposto 
de renda, 2020 já chega com 
uma importante informação, sen-
do que não será permitida mais 
a dedução da contribuição pre-
videnciária patronal de empre-
gada doméstica, conforme Lei 
9.250/95 artigo 12 inciso VII. 

Segundo a lei, a Contribuição 
Previdenciária paga pelo empre-
gador doméstico não pode mais 
ser deduzida do IRPF/2020, pois 
a lei somente permitiu até o exer-
cício de 2019, ano-calendário de 
2018. Esse era um importante 

benefício que objetivava o cres-
cimento da formalização dessa 
área de trabalho. 

"Com essa novidade, neste 
ano, o contribuinte que tem 
regularizado esse tipo de con-
tratação deixa de se beneficiar 
de até R$ 1.251,00 do incen-
t ivo f isca l  por  reg is t rar  um 
doméstico. Isso sem dúvida é 
um desestímulo ainda maior à 
manutenção do emprego formal 
por parte do cidadão, princi-
palmente de classe média", 
analisa o diretor executivo da 

Confirp Consultoria Contábil. 
A lei que permitia esse be-

nef íc io entrou em vigor em 
2006 e def in ia que isso só 
valeria até o pagamento do IR 
de 2019. Como não ocorreu 
nenhuma previsão legal  de 
mudança, essa possibilidade se 
encerrou no dia 31/12/2018. A 
legislação estabelecia o limite 
para o abatimento equivalente 
à contribuição do INSS de um 
único empregado doméstico 
por declaração de IR.

Fonte: SEGOVMG
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