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A segunda parcela do 
Imposto sobre a Proprie-
dade  de  Ve ícu los  Au-
tomotores (IPVA) 2020 
começa a vencer nesta 
quinta-feira (13/2), em Mi-
nas Gerais, para veículos 
com finais de placa 1 e 2. 
A escala segue até o dia 
19/2, se encerrando com 
os finais de placa 9 e 0.

Balanço dos pagamen-
tos efetuados até 31 de ja-
neiro aponta arrecadação 
de R$ 2,8 bilhões - 46% do 
total previsto, de R$ 6,1 bi-
lhões -, o correspondente 
a 5,2 milhões de veículos. 
Além disso, cerca de 3,2 
milhões de proprietários 
optaram por pagar o im-
posto em parcela única
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Unimed Circuito participa do 
lançamento do 8º ciclo do 
PDGC em Belo Horizonte

Segunda parcela do IPVA 2020
 começa a vencer nesta 

quinta-feira
Balanço parcial da Secretaria de Estado de Fazenda aponta arrecadação de R$ 2,8 bilhões,

 até 31 de janeiro

A Unimed Circuito das Águas esteve no lançamento do 8º ciclo do Programa de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas (PDGC)

A Unimed Circuito das 
Águas esteve no lançamen-
to do 8º ciclo do Programa 
de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas 
(PDGC), promovido pela 
Ocemg (Organização das 
Cooperativas do Estado 
de Minas Gerais) em Belo 
Horizonte no último dia 11 
de fevereiro. Participaram 
do evento, os diretores Mus-
se José Matuck e Marcos 
Antônio de Castro, além da 
Médica da Qualidade e Con-
selheira de Administração 
Maristela Nogueira Leônidas 
e a Assessora Executiva 
Christiane Ferreira, da Se-
cretaria da Governança.
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ser realizado no próximo dia 
18 de fevereiro, das 9h às 
11h, no Centro Universitário 
Imepac, em Araguari. Os 
empresários das cidades 
citadas que se interessarem 
em participar da dinâmica 
devem realizar cadastro pelo 
link do evento. (Diário de 
Uberlândia)

 
Promoção da saúde 

mental é iniciado 
Uma boa notícia para os 

servidores municipais de 
Divinópolis é que um projeto 
dedicado à promoção e pre-
servação da saúde mental do 
funcionalismo vai ser inicia-
do no município a partir de 
março. A iniciativa é fruto da 
ação da diretoria do Sintram, 
que no final do ano passado, 
devido a relatos de casos de 
suicido no serviço municipal, 
bem como o alto número de 
licenças médicas, muitas 
delas ligadas a problemas 
psíquicos, levou a discussão 
à Prefeitura de Divinópolis 
abordando a necessidade 
de implementação de ações 
para promoção da saúde 
mental dos trabalhadores e 
preservação da vida. (Gazeta 
do Oeste- Divinópolis) 

 
Barbacena tem roteiro 

turístico 
Minas Gerais tem agora 

um novo reforço para seu 
turismo. Já está em funcio-
namento o roteiro Serras 
Alterosas da Mantiqueira, 
organizado pelo Senac, a 
partir do programa Primór-
dios da Cozinha Mineira. As 
reservas podem ser feitas 
pelo site da agência Planeta 
Minas Turismo de Experiên-
cias. O ponto de partida do 
roteiro é Barbacena. Essa é 
a primeira de uma série de 
roteiros que vão ser lança-
dos em todas as regiões do 
estado para celebrar os 300 
anos da Gastronomia Mineira 
e também os 300 anos de 
Minas Gerais. A data celebra 
a criação da Capitania de Mi-
nas Gerais, em 1720, decor-
rente do desmembramento 
da Capitania de São Paulo 
e Minas do Ouro.. (Folha de 
Barbacena) 

 
Saúde faz campanha 

preventiva no carnaval
A Superintendência Re-

gional de Saúde de Teófilo 
Otoni divulgou, numa co-
letiva de imprensa com o 
superintendente Regional, 
Ivan José Santana Figueira 
e a secretária Municipal de 
Saúde, Maflávia Aparecida 
Luiz Ferreira, as ações edu-
cativas para a campanha 
do carnaval 2020. Segundo 
a SRS, nos últimos anos 
o aumento do número de 
pessoas infectadas pelo 
vírus HIV e pela Sífilis tem 
trazido muitos problemas 
de saúde pública, inclusive 
mortes neonatais e fetais. 
As ações estão constando 
de orientações e distribuição 
de panfletos educativos e 
preservativos  até sexta- 
feira, 21, em vários pontos 
da cidade.  (Diário Tribuna  
- Teófilo Otoni)

Gerais

Escolas têm 
reconhecimento facial   
Já está em operação, em 

29 escolas do Ensino Fun-
damental da rede municipal 
de Ipatinga, o sistema de 
Reconhecimento Facial cuja 
implantação foi iniciada ainda 
no ano passado. O recurso 
possibilita o registro da fre-
quência diária dos alunos por 
meio da leitura digital da face. 
Conforme o governo muni-
cipal, o sistema contempla 
mais de 18 mil estudantes do 
1° ao 9° ano, em 300 salas 
de aulas. O novo sistema 
possibilita que os pais acom-
panhem a rotina dos filhos na 
escola por meio do aplicativo 
“faceSchool”, que pode ser 
baixado tanto pela Google 
Play, quanto na App Store. 
(Diário do Aço- Ipatinga)

 
Japoneses interessados 

na fruticultura
Os empresários japone-

ses estão interessados em 
investir na fruticultura irrigada 
do Norte de Minas, com a 
implantação de novas tec-
nologias. A comitiva formada 
por 13 investidores do Ja-
pão participou do seminário 
comemorativo dos 60 anos 
de cooperação da Japan 
International Cooperation 
Agency (JICA) no Brasil. O 
cônsul-geral do Japão no Rio 
de Janeiro, Tetsuya Otsuru, 
destacou a importância da 
passagem da comitiva por 
Minas Gerais e a rica opor-
tunidade de contribuição 
mútua. (Gazeta Norte Minei-
ra- Montes Claros) 

 
Escola é escolhida 

programa 
A Escola Municipal Pro-

fessor Anísio Teixeira foi a 
única selecionada de Ubera-
ba para participar de projeto 
piloto financiado pelo Banco 
Central do Brasil. A diretora, 
Edna Chimmango e a chefe 
da seção de Ensino Fun-
damental, Miriã Barbosa, 
participaram do encontro do 
Programa Aprender Valor, em 
Belo Horizonte. O objetivo 
é implementar nas escolas 
estaduais e municipais de en-
sino fundamental a educação 
financeira como tema trans-
versal. Vão fazer parte do 
Programa 108 escolas minei-
ras. O termo de cooperação 
técnica não envolve repasse 
de recursos financeiros e vai 
ser desenvolvido até 2022. 
(Jornal da Manhã- Uberaba) 

 
Evento busca diálogo

 com fornecedores 
A LD Celulose, empresa 

que está construindo na 
região do Triângulo Minei-
ro uma fábrica de celulose 
solúvel, e a Federação das 
Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais (Fiemg) estão 
mobil izando empresários 
dos municípios de Araguari, 
Indianópolis, Estrela do Sul, 
Romaria e Nova Ponte para 
uma apresentação de de-
mandas que vai possibilitar 
parcerias na prestação de 
serviços durante a constru-
ção do empreendimento.  
O encontro é gratuito e vai 
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Lei de proteção de 
dados é apresentada em 

seminário 
A norma estabelece regras de coleta e tratamento de dados pessoais 

Seminário reuniu magis-
trados e servidores na apre-
sentação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Gerais 

Os impactos da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD) foram apre-
sentados nesta segunda-feira 
(17/2) a magistrados e gesto-
res do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) em um 
seminário realizado pela Es-
cola Judicial Desembargador 
Edésio Fernandes (Ejef). 

A atividade integra o 
Programa de Ética e Inte-
gridade do TJMG. A nova 
legislação deverá entrar em 
vigor no dia 16 de agosto. 

A norma estabelece regras 
de coleta e tratamento de infor-
mações de pessoas, empre-
sas e instituições públicas, os 
direitos de titulares de dados, 
as responsabilidades de quem 
processa esses registros e as 
estruturas e formas de fiscali-
zação e eventuais reparos em 
caso de abusos nessa prática. 

Foram duas mesas com 
exposição de temas. A primeira 
foi presidida pelo desembarga-
dor Alberto Vilas Boas, com a 
presença da desembargadora 
Denise de Souza Luiz Fran-
coski, do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina (TJSC), e do 
desembargador Rubens Rihl 
Pires Corrêa, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP). 

A magistrada apresen-
tou a LGPD em cinco eixos 
temáticos: privacidade, con-
texto europeu e brasileiro, 
aspectos gerais, impactos no 
Poder Judiciário e ações já 

desenvolvidas no TJSC. 
Houve uma mudança no 

conceito de privacidade, que 
deixou de exprimir “o direito de 
ficar só” para significar “contro-
le de dados pessoais”, afirmou. 
Nesse cenário, o advento e a 
consolidação da era tecnoló-
gica contribui para a mudança 
de status no manuseio de 
informações pessoais. 

A desembargadora frisou 
a necessidade do cuidado 
com o controle do caminho 
que os dados percorrem, 
tanto no âmbito pessoal 
quanto no das organizações 
públicas e privadas. 

A desembargadora De-
nise Francoski apontou 
cinco temas que considera 
fundamentais na LGPD 

Ciclo 
A desembargadora apresen-

tou o que chamou de ciclo do 
caminho dos dados pessoais. 
As referências individuais se 
transformam em informações 
que podem ser utilizadas pelo 
poder econômico. Pode haver 
abuso no manuseio dos dados, 
o que viola a privacidade. 

A Lei 13.709/2018 cuida 
do tratamento desses da-
dos, do controle às sanções, 
segundo a magistrada. O 
impacto no Poder Judiciário 
se dará em vários níveis: no 
interno, com a assinatura de 
contratos para acompanha-
mento e fiscalização do uso 
dos dados, por exemplo; no 
externo, com o incremento 
de demandas judiciais refe-
rentes ao tema. 

O desembargador Rubens 
Rihl Pires Corrêa abordou os 
desdobramentos da LGPD. 
Destacou os três principais 
atores que vão concretizá-la: 
o controlador, a quem com-
pete as decisões referentes 
ao tratamento dos dados; o 
operador, que executa e rea-
liza o tratamento dos dados; 
e o encarregado, aquele que 
atua como canal de comu-
nicação e é o intermediário 
entre os agentes ativos de 
todo o procedimento. 

O magistrado comentou 
que há uma dificuldade para 
a implantação da LGPD e, 
caso o prazo fixado para 
agosto não seja modificado, 
é necessário correr contra 
o tempo para que todos 
estejam preparados. 

O desembargador Ru-
bens Rihl Pires acredita que 
o impacto da LGPD será 
grande na vida do cidadão 

O primeiro entrave é a fal-
ta, até o momento, da escolha 
do nome de quem atuará 
como a autoridade nacional 
de proteção de dados pesso-
ais e da privacidade, disse. 

Contudo, no caso do Po-
der Judiciário, alguns tribu-
nais, como os de São Paulo 
e Santa Catarina, já estão se 
estruturando, comentou.

 
Grau elevado 

“Quando tratamos da 
LGPD não temos a noção de 
quanto isso pode representar 
assim que ela entrar em vigor. 
Ela não é só revolucionária, 
como traz um impacto e uma 
mudança no tratamento da in-
formação, bem com no cuida-
do que se tem que ter com os 
dados”, disse o magistrado. 

A LGPD trará um impacto 
tão ou mais forte do que o cau-
sado pelo Código de Defesa 
do Consumidor. A mudança vai 
ser muito grande, e as pessoas 
precisam estar preparadas, tan-
to na iniciativa privada quanto 
no setor público, registrou. 

“A LGPD coloca o Brasil 
em um patamar elevadís-
simo. Nossa lei está muito 
próximo da europeia, que 
é referência mundial”, fina-
lizou. 

Professor Cláudio Joel 
Brito Lóssio, desembargador 
Fernando Caldeira Brant e a 
advogada Andrea Willemim 

DPO 
A segunda mesa foi condu-
zida pelo desembargador 
Fernando Caldeira Brant, com 
a participação do professor 
Cláudio Joel Brito Lóssio e da 
advogada Andrea Willemim. 

O professor e a advogada tra-
taram da figura do data protection 
officer (DPO), o profissional que 
cuida dos dados dos cidadãos. 

A proposta é que as em-
presas que recolhem, proces-
sam ou armazenam informa-
ções pessoais dos cidadãos 
em larga escala tenham pes-
soas encarregadas da prote-
ção desses dados. Podem 
ser funcionários, indivíduos 
de fora da organização ou 
ambos, explicou o professor. 

Andrea Willemin é uma 
DPO certificada pela União 
Europeia. Segundo a ad-
vogada, é essencial que o 
DPO conheça a legislação, 
tenha experiência em gover-
nança (ou seja, saiba quais 
informações a companhia 
detém) e entenda de segu-
rança da informação. 

Na Europa, não foram 
fixados requisitos mínimos 
de formação para quem 
quer atuar como DPO. O 
profissional deve ter conhe-
cimento especializado de 
leis e de práticas de prote-
ção de dados, explicou. 

É ele quem vai aconselhar 
as companhias e verificar se 
elas obedecem à lei quando 
lidam com dados pessoais de 
terceiros. Por isso, ele deve 
ter autonomia para atuar de 
forma fiscalizatória, não sen-
do impedido pela empresa de 
fazê-lo, disse a advogada. 

A desembargadora Áurea 
Brasil disse que a proteção 
de dados é um desafio que 
estimula atuação de diversos 
segmentos da sociedade 

Abertura 
O seminário foi aberto 

pela 2ª vice-presidente e 
superintendente da Ejef, 
desembargadora Áurea 
Brasil. A magistrada res-
saltou que a proteção de 
dados é um tema transver-
sal, atual e permeia todo o 
contexto em que vivemos. 

A proteção de dados é um 
desafio que estimula a atuação 
de diversos segmentos da 
população. Nesse cenário, a 
entrada em vigor da LGPD pro-
voca mudanças na rotina dos 
órgãos públicos, o que justifica 
o aprimoramento dos sistemas 
de controle de informação, 
comentou a magistrada. 

Ouça o podcast com o 
áudio do desembargador 
Rubens Rihl Pires sobre o 
assunto em anexo. 

Assessoria de Comunica-
ção Institucional - Ascom 

Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais - TJMG 
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Unimed Circuito participa do lançamento do 
8º ciclo do PDGC em Belo Horizonte

A Unimed Circuito das Águas esteve no lançamento do 8º ciclo do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC)

A Unimed Circuito das Águas 
esteve no lançamento do 8º ciclo 
do Programa de Desenvolvimen-
to da Gestão das Cooperativas 
(PDGC), promovido pela Ocemg 
(Organização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais) em 
Belo Horizonte no último dia 11 de 
fevereiro. Participaram do evento, 
os diretores Musse José Matuck 
e Marcos Antônio de Castro, além 
da Médica da Qualidade e Conse-
lheira de Administração Maristela 
Nogueira Leônidas e a Assessora 
Executiva Christiane Ferreira, da 
Secretaria da Governança.

O evento foi realizado no Cen-
tro Cultural Minas Tênis Clube e 
contou com a presença de 600 
cooperativistas do Estado e de 
todo o país, sendo aberto pelo 
Presidente da Ocemg Ronaldo 
Scucato e o Presidente do Siste-
ma OCB (Organização das Coo-
perativas do Brasil), Márcio Lopes 
de Freitas. Ambos reforçaram a 
importância da participação das 
cooperativas mineiras no PDGC, 
por ser um programa fundamental 

para o movimento cooperativista, 
fazendo com que as cooperativas 
estejam focadas na gestão inte-
grada e sustentável, alcançando 

bons resultados.
Na programação, palestrantes 

renomados, como o campeão olím-
pico Tande, que falou sobre a im-

portância de não se acomodar e de 
se reinventar sempre; o especialista 
em Marketing Digital e ex-executivo 
da Netshoes, Renato Mendes, cujo 

tema foi a desconstrução de barrei-
ras para vencer a crise; o especia-
lista em gerenciamento de crises e 
fundador do Grupo de Ações Táticas 
Especiais (GATE), Diógenes Lucca, 
que mostrou ao público semelhan-
ças entre o trabalho das tropas de 
elite da polícia e do cooperativismo, 
com exemplos dos princípios da 
integridade, voluntariado, senso de 
pertencimento, melhoria permanen-
te, mitigação dos erros e orientação 
para os resultados; Rick Chester, 
empreendedor social e influenciador 
digital, que compartilhou sua história 
como vendedor de água na praia 
de Copacabana, no Rio de Janeiro; 
o diretor da Universidade Católica 
de Lisboa, Filipe Santos, que falou 
sobre o papel das cooperativas no 
desenvolvimento socioeconômico 
local; e o CEO do Grupo Reserva 
e presidente do Movimento Capi-
talismo Consciente no Brasil, Rony 
Meisler, que encerrou o evento falan-
do sobre propósito e como envolver 
todos os públicos com aquilo que sua 
empresa propõe para o mundo.

Fonte: Unimed 

Cuidados são fundamentais para evitar acidentes com a rede elétrica durante a folia
Os foliões mineiros já esquen-

tam os tamborins para entrar no 
ritmo da folia, com desfiles e apre-
sentações de blocos e shows car-
navalescos. Faltando apenas uma 
semana para o início do feriado de 
carnaval, a Cemig preparou algu-
mas dicas para que as comemo-
rações aconteçam principalmente 
com segurança em relação à rede 
elétrica. As orientações dizem res-
peito a instalação de iluminação, 
enfeites e alegorias, tráfego de trios 
elétricos e carros alegóricos e mon-
tagem de palcos e palanques.

A distância de 1,5 metro da 
rede elétrica deve ser respeitada 
na montagem de palcos, na insta-
lação de iluminação e de adere-
ços e no deslocamento dos trios 
e carros de som. Essa distância 
mínima é determinada para evitar 
o contato com a rede elétrica, 
que pode acarretar em choques 
elétricos e curto-circuito.

“A aproximação e o contato dos 
carros alegóricos e trios elétricos, 
por exemplo, trazem o risco de 
acidentes fatais. Blocos e escolas 
de samba precisam de cuidados 
especiais com a montagem, des-
montagem e movimentação de an-
daimes e estruturas próximos à rede 
elétrica”, explica Demétrio Aguiar, 
engenheiro eletricista da Cemig.

Deve-se considerar também 
a presença de redes de teleco-
municações nas estruturas que 
sustentam as redes elétricas 
(postes com uso mútuo). Essas 
redes encontram-se posiciona-
das abaixo das redes elétricas, 
nos mesmos postes. “Um conta-
to mais forte de um trio elétrico 
ou carro alegórico com uma 
dessas redes pode resultar no 
comprometimento da estrutura, 
que pode cair sobre o veículo e 
sobre as pessoas que estiverem 
no local”, afirma Demétrio.

Outro elemento que pode tra-
zer riscos é o uso de confetes 

e serpentinas. Esses materiais 
possuem elementos metálicos 
que podem provocar acidentes ao 
entrar em contato com a rede elé-
trica. “Os confetes arremessados, 
antes de se dispersarem, estão 
concentrados e podem causar 
curto-circuito nas redes de alta 
tensão. Por precaução, as pes-
soas não devem atirar nenhum 
objeto em direção à rede elétrica. 
Muito menos os sprays de espu-
ma, que contêm mistura de água 
que age como um condutor de 
energia”, ressalta o engenheiro.

Para as pessoas que gostam 
de curtir o carnaval com festas em 
casa, as recomendações são: não 
ligar aparelhos elétricos próximo 
a duchas e piscinas, não utilizar 
gambiarras para ligar diversos 
aparelhos e respeitar a distância 
de 1,5 metro da rede elétrica em 
casos de montagem de estruturas 
no passeio próximo à residência.

Atenção redobrada em relação
 aos trios elétricos

É fundamental que o trajeto dos 
trios elétricos seja programado de 
forma que a soma da altura do 
veículo e da altura dos foliões que 
estiverem sobre ele não exceda a 
distância mínima de 1,5 metro com 
as redes aéreas. Segundo Deme-
trio, os veículos não devem trafegar 
sob a rede elétrica se a altura deles 
for igual ou maior que a distância re-
comendada, pois “além do risco de 
choque, há o risco de colisão com 
os cabos e consequente derrubada 
dos postes, fios e equipamentos 
da rede de energia sobre o próprio 
veículo ou sobre os foliões”.

O engenheiro da Cemig ainda 
chama a atenção daqueles que 
costumam acompanhar a festa 
nas ruas: “As recomendações ser-
vem não apenas para os foliões 
que estão sobre os trios elétricos, 
mas também para quem estiver 
sobre palanques e arquibancadas 

metálicas montadas para desfiles. 
Elas são estruturas grandes e 
altas que devem ficar longe da 
rede elétrica na instalação e fora 
do alcance da plateia”, explica.

Outro acessório que merece bas-
tante atenção daqueles que estiverem 
em cima dos trios elétricos é o bastão 
de selfie. “Em hipótese alguma, o 
bastão de selfie deve se aproximar da 
rede elétrica”, destaca Demetrio.

Já no caso de colisão entre carro 
e poste, não se deve tocar ou se 
aproximar dos cabos caídos no solo 
ou das partes metálicas dos veícu-
los para se evitar o risco de choque 
elétrico. “Caso haja um acidente, a 
população deve acionar imediata-
mente o Corpo de Bombeiros, pelo 
telefone 193, e também a Cemig, 
pelo 116”, completa o engenheiro.

Levantamento de fios é 
expressamente proibidos

O levantamento de fio para a 
passagem de trios elétricos é proi-
bido, uma vez que é uma prática 
muito perigosa. Esse tipo de conta-
to pode comprometer as estruturas 
que sustentam a rede elétrica.

“Quando se levanta um fio sem 

Foto: Unimed 

a devida autorização, já ocorre um 
erro grave. E ele pode ser ainda 
maior se olharmos os problemas 
que podem acarretar à sociedade. 
O esforço realizado pode ocasionar 
na queda do poste e ocasionar aci-
dentes sérios, além de interrupção 
de energia para serviços públicos, 
como hospitais e delegacias”, afir-
ma o especialista em segurança 
com a rede elétrica da Cemig.

Demetrio salienta que as redes 
de telecomunicações ficam afixa-
das nos mesmos postes e estão 
posicionadas logo abaixo da rede 
elétrica. “Não é permitido ‘suspen-
der’ essas redes de telecomunica-
ção. E, se o veículo de som ou trio 
elétrico se enroscar nesses fios, há 
risco de o poste se quebrar ou, ain-
da, de um fio telefônico se romper e 
ser projetado contra a rede elétrica, 
o que provocaria curto circuito com 
risco de choque elétrico às pessoas 
próximas”, conclui.

Confira as principais dicas da 
Cemig para um carnaval seguro:
. Para a instalação de enfei-

tes em ruas e praças, respeite 
a distância mínima de 1,5 metro 

em relação à rede elétrica.
• Trios elétricos e escolas de 

samba precisam de cuidados 
especiais com a montagem, 
desmontagem e movimentação 
de andaimes e estruturas pró-
ximas à rede elétrica.

• Não utilizar os postes da 
Cemig ou padrões de energia 
para fixar decorações.

• Não utilize arame ou fio me-
tálico para afixar bandeirinhas 
e demais enfeites.

• Todos os enfeites devem 
ser bem afixados, para que o 
vento não os desprenda e os 
projete contra a rede elétrica.

• Não faça ligações irregulares 
na rede de distribuição de energia. 
Se for necessário, solicite junto a 
Cemig uma ligação provisória.

• A instalação elétrica das 
barracas deve ser feita por ele-
tricista profissional.

• Não se aproxime de fios parti-
dos caídos ao solo ou dependura-
dos nos postes de energia. Impeça 
que outras pessoas se aproximem 
e avise imediatamente a Cemig por 
meio do telefone 116.

Fonte: CEMIG MG

foto: SLAtual

Cemig orienta para a segurança com a 
rede elétrica durante o carnaval
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Segunda parcela do IPVA 2020 começa 
a vencer nesta quinta-feira

Balanço parcial da Secretaria de Estado de Fazenda aponta arrecadação de R$ 2,8 bilhões, até 31 de janeiro

A segunda parcela do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2020 começa 
a vencer nesta quinta-feira (13/2), 
em Minas Gerais, para veículos 
com finais de placa 1 e 2. A escala 
segue até o dia 19/2, se encerran-
do com os finais de placa 9 e 0.

Balanço dos pagamentos efe-
tuados até 31 de janeiro aponta 
arrecadação de R$ 2,8 bilhões 
- 46% do total previsto, de R$ 
6,1 bilhões -, o correspondente 
a 5,2 milhões de veículos. Além 
disso, cerca de 3,2 milhões de 
proprietários optaram por pagar 
o imposto em parcela única, 
com desconto de 3%. 

Pagamento
O procedimento para pagar 

a segunda parcela é o mesmo 
da primeira. Basta o proprietário 
de veículo se dirigir a qualquer 
agência ou terminais de autoa-
tendimento dos agentes arreca-
dadores - Bradesco, Mercantil 

do Brasi l ,  Caixa Econômica 
Federal, casas lotéricas, Mais 
BB, Banco Postal, Santander e 
Sicoob - e informar o número do 
Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam).

Quem preferir, pode emitir a 
guia de arrecadação no site da 
Secretaria de Estado de Fazenda 
(SEF). Os correntistas podem, 
ainda, utilizar o sistema on-line dos 
bancos para quitar o imposto.

O contribuinte que deixar 
de pagar o IPVA paga multa de 
0,3% ao dia, até o 30º dia, e 
20% após esse período, além 
dos juros (taxa Selic).

Esclarecimentos relativos ao 
imposto estão disponíveis no site 
da Secretaria de Fazenda e tam-
bém podem ser obtidos pelo LigMI-
nas 155, com ligação gratuita para 
todo o estado de Minas Gerais

Servidor público
Os servidores públicos do 

Executivo estadual - militares e 

civis, ativos e inativos - e pen-
sionistas que não receberam, 
até 31 de dezembro passado, 
qualquer parcela do 13° salário 
de 2019, poderão pagar o IPVA 
até o dia 31 de março de 2020.

A medida é válida para veículos 
que estejam registrados no De-
partamento de Trânsito de Minas 
Gerais (Detran-MG) em nome do 
próprio servidor ou pensionista. A 
prorrogação é aplicada automati-
camente, não sendo necessário 
pedido ou requerimento.

O desconto de 3% para o 
pagamento em cota única fica 
mantido para a quitação em 
qualquer data, até o limite de 31 
de março de 2020. O servidor ou 
pensionista também pode optar 
por pagar em parcelas, em qual-
quer dia até a data-limite, porém, 
sem fazer jus ao desconto.

Taxa de Licenciamento
A Taxa de Renovação do Li-

cenciamento Anual de Veículo 
(TRLAV) vence no dia 31 de 

Crédito (foto): Gil Leonardi / Imprensa MG

março para todos os veículos. 
O valor é de R$ 105,78. Assim 
como o IPVA, o pagamento 
pode ser feito diretamente nos 
terminais de autoatendimento 
ou guichês dos agentes arre-
cadadores autorizados

Alerta
A Secretar ia de Fazenda 

alerta que não envia boletos de 
IPVA para os contribuintes nem 
mensagens eletrônicas para e-
mail ou celular contendo links 
para acesso à tabela ou emis-
são de guia de arrecadação.

Fonte: Assessoria de Comuni-
cação - Secretaria de Estado de 
Fazenda

Rosário 
Esporte Clube é 
homenageado 

Time de Futebol de Andrelândia é um dos 
mais vitoriosos

REC, REC, REC – este foi 
um dos gritos de torcida mais 
cantados nos campos da re-
gião. O time andrelandense 
que mais conquistou títulos 
na cidade atualmente não 
está mais em campo, porém 
a história nunca foi esquecida 
e, inclusive, teve um dia de 
homenagens, que aconteceu 
no dia 26 de janeiro deste 
ano.

A homenagem organizada 
por um grupo de amigos que 
faziam parte do time (Tete-
co, Buiu, Lilinho e Lourival) 
buscou relembrar a história 
do time, que já conquistou 

quatro títulos da Liga Andre-
landense de Futebol, nos 
anos de 2005/2008/2009 e 
2010. 

No dia da homenagem, os 
ex-jogadores e ex-treinadores 
foram agraciados com meda-
lhas e placas comemorativas. 
Eles também puderam rever 
os troféus conquistados em 
alguns campeonatos. 

Após o jogo comemorati-
vo que aconteceu no Estádio 
Municipal de Andrelândia, 
houve um churrasco de con-
fraternização

Fonte: Secretaria de turis-
mo de Andrelândia.

Foto: secretaria do turismo

Alagoa receberá 
missão técnica em prol 

do Queijo Artesanal
Prefeitura Municipal fará recepção no Centro de Eventos em parceria com 

AproAlagoa e EMATER/MG

O italiano Paschoal Poppa e sua 
esposa, Professora Luiza Altomare, 
formam o casal que iniciou a produ-
ção de queijo, que mais tarde trans-
formaria a vocação do município de 
Alagoa-MG. Atualmente a cidade sul 
mineira tem 135 produtores respon-
sáveis pela produção de mais de 1,5 
tonelada de queijos por dia, segundo 
o Censo Agro do IBGE 2017. O 
Queijo Artesanal Alagoa rompeu as 
fronteiras e tem sua qualidade reco-
nhecida internacionalmente.

A atual gestão da Prefeitura Muni-
cipal, Administração 2017/2020, des-
de seu primeiro dia de governo tem 
colocado o produtor rural como foco 
de sua administração desencadean-
do diversas ações que beneficiam 
o homem do campo. Iniciando com 
uma reestruturação e ampliação da 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente. Destinan-
do os maquinários e equipamentos da 

Secretaria de Obras ao atendimento 
rural. Mantendo o contrato da Pre-
feitura com a Emater, para continui-
dade do Escritório Local. Alocando 
mais funcionários, como auxiliar de 
veterinário e engenheiro agrônomo 
para dar atendimento e suporte aos 
produtores. Adquirindo motos 0km 
para facilitar e agilizar o atendimento. 
Destinando 1 carro exclusivo para a 

Secretaria. Implantando também 
o Serviço de Inspeção Municipal. 
Apoiando todas ações da AproAla-
goa e sempre empregando esforços 
para atender as demandas rurais.

Representantes do MAPA, 
EMBRAPA, SEAPA, SEBRAE, 
EMATER e IMA estarão presen-
tes numa cerimônia que será 
realizada pela Prefeitura de 
Alagoa, com o apoio da Ema-
ter e AproAlagoa, na próxima 
terça-feira, 18 de fevereiro, às 
19:00hs no Centro de Eventos.

“Estamos muito honrados em 
receber esta comitiva estadual 
que só agrega e contribui para o 
fortalecimento do Queijo Artesa-
nal de Alagoa” relata o Prefeito 
Municipal, Juliano Diniz.

Durante a Cerimônia a EMA-
TER fará a entrega do Documento 
“Caracterização integrada do mu-
nicípio de Alagoa como produtor de 
Queijo Artesanal” e a EMBRAPA 
realizará a entrega do Boletim de 
Pesquisa e Desenvolvimento Nº41 
– “Caracterização do Queijo de 
Alagoa: parâmetros físicos, micro-
biológicos e sensoriais”, bem como 
será realizado um planejamento de 
trabalho em prol do Queijo Artesa-
nal de Alagoa. Grande dia!

Prefeitura de Alagoa | ADM 
2017/2020

Produtor Rural: Cada Vez Me-
lhor!

Foto: PM de Alagoa


