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Defesa Civil alerta
para risco de afogamentos

A orientação é que as pessoas evitem locais de riscos em 
cachoeiras, rios e lagos do município

A Coordenadoria de 
Proteção e Defesa Civil 
de Brumadinho chama 
a atenção da população 
para os graves acidentes 
que causam afogamentos. 
Com as altas temperaturas 
nessa época, os riscos de 
afogamento aumentam e 
o calor faz com que as pes-
soas não se atentem para 
o perigo ou ajam com im-
prudência. Os jovens são 
as principais vítimas disso.

É de suma importância 

que os banhistas tomem 
bastante cuidado e que se 
banhem somente em lo-
cais seguros. Os acidentes 
com afogamentos ocor-
rem devido à imprudên-
cia, e por isso a população 
deve evitar riscos desne-
cessários e tomar alguns 
cuidados. Qualquer local, 
sem a devida sinalização, 
oferece perigo. É necessá-
rio que o banhista tenha 
conhecimento do trecho 
da água que ele vai entrar, 

e mesmo assim mantenha 
atenção.

Cuidados especiais: 
Cuidado com os mer-

gulhos. Os braços estica-
dos não impedem que vo-
cê bata com a cabeça. Os 
saltos de pontes, árvores e 
barrancos estão ligados a 
um risco maior de aciden-
te, pois quanto maior a al-
tura, maior é a força com 
que seu corpo vai se cho-
car em obstáculos embai-

xo d'água.
A pessoa que presen-

ciar um afogamento não 
deve se jogar na água e 
sim buscar algum mate-
rial, como corda, para ten-
tar puxar a vítima. Ao sair 
da água, deve-se colocar 
a vítima de lado para que 
ela libere a água. Se a re-
tirada da vítima não for 
possível, deve-se solicitar 
IMEDIATAMENTE ajuda do 
Corpo de Bombeiros, atra-
vés do telefone 193.

DEFESA CIVIL

199
BOMBEIRO MILITAR

193
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Secretaria Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 03/2015
“Dispões sobre a Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de Brumadinho.”
A Secretária de Educação de Brumadinho, no uso de suas atribuições, e em cumprimento aos artigos 58 a 60 da Lei Federal n.º 9.394/96, ao De-
creto Federal n.º 3.298/99, ao Parecer CEB/CNE n.º 17/2001, bem como a Resolução CEB/CNE n.º 02/2001, a Resolução nº. 451/2003, a Resolução 
SEE 521/2004 e a Orientação Estadual SD n.º 01/2005, e considerando:
•o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, na Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96,
•os princípios éticos, políticos da educação em uma sociedade democrática, justa, igualitária e plural para todos;
•o dever de proporcionar igualdade de oportunidades aos alunos com deficiência para acesso, percurso e permanência na educação;
•a necessidade de regulamentar a Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de Brumadinho,
RESOLVE:
Art 1° – A avaliação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, deve forne-
cer elementos para um planejamento pedagógico diretivo que responda às necessidades e possibilidades de cada aluno.
Art 2° – O aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, terá seu processo acadêmico re-
gistrado no PDI – Plano de Desenvolvimento Individual, que especificará as habilidades e competências que os alunos apresentam, bem como 
adequação curricular.
Art 3º – A transferência do aluno da Educação Inclusiva deverá ser realizada mediante emissão de Histórico Escolar com carga horária, acompa-
nhada de Parecer Descritivo.
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Brumadinho, 08 de outubro de 2015.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que Délcio Malta Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda - ME, através do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 072/2015, solicitou Licença Ambiental Simplificada Corretiva - LASC para o 
empreendimento Loteamento Pinheiros, localizado na Rua: G, Bairro: Pinheiros, Próximo à Rua Conceição do Itaguá, Brumadinho-MG. Informa 
que foram apresentados os documentos necessários para a formalização do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e 
que se encontram à disposição dos interessados na SEMA (Rua José da Silva Fernandes, 105, Lourdes, das 07:00 h às 16:00 hs.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 063/2015 – OBJ: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS E MAQUINAS - ABERTURA: 28/10/2015 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMA-
DINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .
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