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EDITORIAL Um chamado à razão
jornalismo@portalalternativa.com.br

Há quem esteja vendo no
protagonismo do Exército na
intervenção federal no Rio de
Janeiro alguma semelhança com
a época do regime militar. A tal
ponto chegou essa ilação que
o presidente Michel Temer teve de recordar, em entrevista
à rádio Jovem Pan, que as Forças Armadas “só são chamadas
quando eu as convoco” e que
“não há um desejo sequer das
Forças Armadas em assumir o
poder”.
O chamado do presidente à
razão é necessário, pois tem
prosperado com inusitada facilidade o discurso segundo o
qual está havendo uma “militarização da política”, como resultado de um alardeado envolvimento crescente dos militares em assuntos civis. Nesse contexto, a palavra “ditadura” surge com incomum naturalidade, como se a presença
de um general na administração
da segurança pública do Rio de
Janeiro, em caráter extraordinário e temporário, fosse o sintoma mais vistoso da entrega
do poder às Forças Armadas.
Para os que se dizem preocupados com esse suposto retrocesso, qualquer acontecimento, impressão ou rumor,
por mais banal que seja, se torna prova de que estamos a meio

caminho do restabelecimento
do regime de exceção encerrado em 1985. Tome-se o exemplo da entrevista coletiva do
general Walter Braga Netto, interventor na segurança pública
do Rio de Janeiro nomeado pelo presidente Temer. Bastou que
o oficial fizesse diversas exigências aos jornalistas para responder às perguntas para que logo
circulassem comentários sobre
o espírito autoritário que estaria a mover o interventor. É certo que a entrevista poderia ter
transcorrido de outra forma,
menos rígida, pois afinal os jornalistas lá estavam para cumprir a função de levar informações ao público, mas daí a sugerir que a atitude do general
Braga Netto aludia aos tempos
da ditadura, como muitos comentaristas fizeram, vai uma
distância colossal.
O mesmo se deu quando os
militares fotografaram moradores de algumas favelas do
Rio, como parte do esforço para identificar criminosos. A medida está em consonância com
o decreto presidencial de 28
de julho de 2017 que autoriza
o emprego das Forças Armadas
para a Garantia da Lei e da Ordem no Rio de Janeiro. Além
disso, a prática de fotografar
moradores de favelas para pro-

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Vamos anunciar a Misericórdia!

Jesus é a própria misericórdia
Jesus é a própria Misericórdia. Ele conviveu na casa
de Lázaro, Marta e Maria,
conviveu com a pecadora
e, com toda a Sua Misericórdia, viu o arrependimento dela manifesto, a perdoou
e disse: “Vá em paz! Teus
pecados estão perdoados”.
Está aí justamente o que
Jesus quer nos dizer – Ele é
a Misericórdia, Ele contemporiza, Ele espera pelo pecador, Ele está aguardando
a chegada da hora do pecador ser tocado, se arrepender e, assim, poder ser per-

doado.
Isso aconteceu na nossa
vida. Jesus esperou por nós,
Ele aguardou por nós e, hoje, aguarda muita gente. Ele
está esperando que todos
sejam tocados.
Que alguém possa levar
a todos, o anúncio da Sua
misericórdia e, assim, todos
possam se arrepender e voltar à vida da graça.
E nós, justamente pela
nossa vocação e pela nossa
consagração, fomos escolhidos para isso: para levarmos às pessoas o anúncio
da Misericórdia do Senhor
Deus o abençoe!

O presidente Michel Temer teve de recordar, em entrevista,
que as Forças Armadas “só são chamadas quando eu as convoco” e que “não há um desejo sequer das Forças Armadas em
assumir o poder”
curar pessoas com mandado
de prisão tem respaldo do Ministério Público do Rio de Janeiro, de acordo com o Comando Militar do Leste. Para quem
busca sinais de uma ditadura
em construção, contudo, o procedimento dos militares, estampado em fotos nos jornais,
rapidamente se transformou
em “fichamento” - embora ninguém tenha sido fichado - e
serviu como evidência de “violação de direitos humanos” que
só pode ser praticada em um
regime de exceção. “Isso remonta a práticas antigas, da ditadura”, reclamou um representante da Defensoria Pública
do Estado do Rio.
Os exageros são evidentes,
mas vivemos numa época em
que os exageros têm primazia
em relação aos fatos. E os fatos são apenas estes: os militares não saem dos quartéis
senão por ordem do presidente da República, que é civil, e
a atuação das Forças Armadas
na segurança pública do Rio de
Janeiro, até este momento, está inteiramente respaldada pela legislação.
Convém lembrar que, se dependesse do Comando do Exér-

cito, os soldados não participariam de operações de segurança pública, para as quais não
receberam treinamento e cujo
potencial de desgaste para a
instituição militar não é desprezível. Mais de uma vez, o
comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, se queixou da constante convocação
dos militares para esse tipo de
missão, sem que os resultados
compensassem os riscos e o
esforço.
A tese de que o País está a
testemunhar a volta da ditadura militar em câmera lenta, com
a anuência ou mesmo cumplicidade do presidente da República, não deveria prosperar
nem mesmo em assembleias
estudantis e em reuniões de
militantes partidários que veem golpistas em todo canto.
Infelizmente, contudo, é em
momentos conturbados como
o atual que a histeria consegue
se impor onde deveria prevalecer a razão.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Exemplo de Mãe
Maria é o caminho que
nos leva a Jesus. É nosso
grande modelo de vida
cristã, de santidade. Não
é preciso fazer grandes
coisas para ser santo, é
preciso sim ouvir a voz de
Deus, na simplicidade do
dia a dia, dentro da vocação a que fomos chamados e, assim como Maria,
dizer um generoso sim a
Deus.
Meus queridos, Maria
foi uma mulher do povo:
simples e desconhecida
pelos grandes do seu tempo, mas privilegiada pelo
olhar misericordioso de
nosso Pai.
A devoção a Maria sempre foi algo muito forte no
cristão. Assim, desde os
primórdios da nossa fé,
Maria, mãe de Jesus, sempre foi modelo de fidelidade à palavra de Deus;
sendo mãe do Filho de
Deus tornou-se também
a mãe de toda a humanidade; acompanhem o que
diz o documento do Concílio do Vaticano II: “Ela
concebeu, gerou, nutriu a
Cristo, apresentou-o ao
Pai no templo, compadeceu com seu Filho que morria na cruz... Por tal motivo Ela se tornou para nós
mãe, na ordem da graça”
(Lúmen Gentium, nº 61).
“Por sua maternal carida-

de cuida dos irmãos de seu
Filho, que ainda peregrinam na terra rodeados de
perigos e dificuldade, até
que sejam conduzidos à
feliz pátria” (Lúmen Gentium, nº 62).
E, para finalizar, podemos nos lembrar de Maria
nas bodas de Caná, quando percebeu que faltava
vinho aos convidados: Ela,
a mãe solícita e sempre
atenta às necessidades dos
outros, pede ao seu filho,
Jesus, que providencie o
vinho que faltava para que
os anfitriões não se sentissem envergonhados. Aí
Jesus opera seu primeiro
milagre visível a todos. Ela,
Maria, assim estará sempre intercedendo por todos nós junto a seu Filho.
Estará sempre atenta, em
sintonia com seus filhos
queridos, orando e pedindo por todos nós.
Talvez seja por isso que
dizem que pedido de mãe
chega mais rápido ao coração de Deus.
Mães desse nosso Brasil sejam também intercessoras da humanidade.
Nosso país precisa tanto
de coração e colo de mãe,
carinho, ternura, generosidade e paz que somente quem é mãe sabe dar.
Frei Rinaldo Stecanela
Oliveira – OSM

ABANDONO DE EMPREGO
FIM E VELOSO LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 22.358.474/0001-42, sito na Av Antônio Junqueira de Souza, 134, Centro, São Lourenço - MG , CEP
37.470.000,solicita o comparecimento da funcionária RENATA MARIA DE SOUZA MARTINS, inscrita
na CTPS sob o nº 6205217/0010-MG, para prestar
esclarecimento sobre sua ausência que ocorre desde 18 de janeiro de 2018. Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego , conforme
artigo 482, alínea "i", da CLT.
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

DISFARCES…

sigannam@yahoo.com.br

Quando Deus veio ao
mundo, em forma de ser
humano, esperava-se um
Messias muito diferente
da pessoa do Cristo…talvez alguém mais requintado, mais “nobre”, de
“sangue azul” nascido num
suntuoso palácio, cercado
de escravos e regalias. Entretanto, contrariando todas as aparências, Ele nasceu no meio dos animais,
de um homem e uma mulher simples e humildes,
sem uma “estrela” na testa, sem um crachá pendurado dizendo: Eu sou o Filho de Deus. E nós: será
que estamos atentos aos
vários disfarces que Jesus
continua usando para nos
surpreender?
Muitas vezes, vivenciamos situações aparentemente desesperadoras,
onde parece que tudo está perdido. Sentimos medo, impotência e até mesmo revolta. No entanto,
ao experimentarmos depositar todas as aflições
no colo do Cristo, dividindo com Ele nossas dores,

o fardo torna-se mais suave e conseguimos vislumbrar Sua Presença na mais
cruel circunstância, a transformar a tempestade em
bonança, as trevas em luz.
Sob a pele de um lobo, ousemos buscar e encontrar
um cordeiro. Por trás de
nossas lágrimas, experimentemos a purificação.
Em cada morte, saibamos
acolher a vida nova que
surge, com possibilidade
de mudança e crescimento.
O que queremos ver é
muito diferente daquilo
que podemos enxergar.
Que tal encararmos as pessoas e os acontecimentos
com os olhos da fé e do
amor? Não façamos como
aquele povo que crucificou o Rei dos Reis somente porque Ele não correspondia a imagem pré estabelecida a seu respeito.
Não rotulemos nada nem
ninguém. Permitamos que
tudo nos seja revelado a
seu tempo. Ousemos avançar além dos disfarces…

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Angelitá: empreendedorismo
com estilo único

Marca exibe tendências em roupas femininas com serviço personalizado No dia 8 de
fevereiro, a loja Angelitá abre as portas em
São Lourenço e apresenta as tendências da
moda para 2018. Com
a chancela das influenciadoras Adriana Marsillac e Paula Felix, a
loja chega a cidade
com uma proposta de
inovar por meio de
marcas de renome e
peças femininas escolhidas a dedo. Com uma
curadoria antenada, o
objetivo é mostrar que
toda mulher pode estar bem-vestida e com
estilo, seja ele despojado ou chique. Iniciando já com um passo à frente, Angelitá
apresenta, em primeira mão, as novidades
da coleção outono/inverno 2018. Entre as
marcas de destaque
estão LIT T, com personalidade jovem e
acessível, e a moda
democrática da Canal,

q u e tem lo o ks co m pletos usadoscompleto s u s ad o s p o r fam o sas, como: Camila Coelho, Patricia Abravan el, Pao la A nto n in i e
J ad e Seb a. A co m p a n h an d o o q u e h á d e
novo no mundo da mod a, as ro u p as d e ste
lan çam e nto t raze m o
aconchego chique para o clim a f r io d a ci d ad e d e São L o u re n ço, umaLourenço, uma
vez q u e, a p ar t ir d e
março, a temperatura
já começa a cair na cid ad e - p o d e n d o ch e gar a zero grau n o in verno. As sócias-pro prietárias Adriana Mars illac e Pau la Felix s e
conhecem há 15 anos,
e em 2 0 1 6 to r n aram-s e am igas m ais p ró xim as . A p aixo n ad as
p o r m o d a e co n h eci d as n a cid ad e, as d u as são referências para as m u lh e re s d a re gião quando o assun to é como montar um
lo o k d e b o m go sto,
seja sofisticado ou cas u al. C o m e s s a b aga ge m e m co m u m , e mpreender um negócio
co m o D NA fas h io n e
inovador foi um caminho natural. Além das
peças femininas dife re n ciad as , o ate n d i mento personalizado
é u m a d as p r in cip ais
m arcas d a lo ja. A d u pla realiza uma orientação d e m o ntage m
d e lo o ks co m est ilo,
pensada com carinho
e aten ção in d iv id u al,
na procura de expressar a personalidade e
o q u e h á d e m e lh o r
em cad a cliente .
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MPMG inaugura nova sede
em São Lourenço
DOMINGO, 04 DE MARÇO DE 2018

Foi inaugurada na sexta-feira, 2 de março, a nova sede das
Promotorias de Justiça de São
Lourenço, no sul de Minas. As
instalações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na
cidade, que funcionavam até o
ano passado no Fórum, ocupam
agora um prédio na praça Duque de Caxias, em frente ao Parque das Águas.
O novo espaço está situado
em um terreno de mais de mil
metros quadrados e é dividido
em três pavimentos. Conta com
seis módulos de gabinetes, uma
secretaria, sala de reuniões, sala de analistas, áreas para ar-

quivos, instalações sanitárias
acessíveis, além de um auditório com capacidade para 41 pessoas.
O procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, destacou que a "nova casa" do MPMG
oferecerá melhores condições
de trabalho aos integrantes do
MPMG e, principalmente, mais
comodidade e agilidade ao cidadão que busca a instituição.
“A sociedade aprendeu a encontrar no Ministério Público um
elo para a defesa de seus direitos e aqui encontrará não apenas pessoal capacitado, mas um
local confortável, adequado pa-

ra atendimento em todas as áreas, à altura das atribuições da
instituição”, disse ele.
Para o coordenador das Promotorias de Justiça de São Lourenço, promotor de Justiça Pedro Paulo Barreiros Aina, a nova sede é consequência da evolução do Ministério Público nas
últimas décadas. Ele agradeceu
o reconhecimento da população e a parceria com os poderes
municipais, sem os quais o empreendimento não teria se concretizado. “Venho testemunhando desde que iniciei minha carreira no MP, em 1988, o avanço

da instituição. E uma sede própria como essa é indispensável
para continuarmos a servir à
sociedade com eficiência e aprimorarmos nossa atuação em
favor da população”, discursou.
Presenças
A solenidade de inauguração
também contou com as presenças do procurador-geral de Justiça adjunto administrativo, Heleno Rosa Portes; do secretário-geral da Procuradoria-Geral de
Justiça, promotor de Justiça João
Medeiros Silva Neto; do diretor
do Centro de Aperfeiçoamento
Funcional do MPMG e secretá-

rio de Relações Institucionais do
Conselho Nacional do Ministério Público, procurador de Justiça Nedens Ulisses Freire Vieira; do assessor especial da PGJ,
promotor de Justiça Carlos Henrique Torres de Souza; do membro do Conselho Superior do
MPMG, procurador de Justiça
Mauro Flávio Ferreira Brandão;
dos promotores de Justiça de
São Lourenço Antônio Borges
da Silva, Fernando Luiz Fagundes da Mota e Leandro Pannain
Rezende; e de promotores de
Justiça de Aiuruoca, de Brasópolis, de Campo Belo, Caxambu
e Itajubá.

Entre as autoridades participaram da cerimônia a prefeita
de São Lourenço, Célia Cavalcanti; o presidente da Câmara
Municipal de São Lourenço, Ricardo de Matos; o comandante
do 3º Pelotão de Bombeiros Militar Cláudio Pereira Domingos;
o juiz diretor do foro da comarca de São Lourenço, Ronaldo
Ribas Cruz; o comandante do
57º Batalhão da Polícia Militar,
Andreílson Josué dos Santos; o
delegado regional da Polícia Civil, Luciano Belfort de Andrade
Santos, além de outras autoridades de São Lourenço e região
e representantes da sociedade
civil.

Sessão de julgamento da prefeita Célia
será nesta terça-feira
A Comissão Processante
que investiga a Prefeita de São
Lourenço pelo suposto cometimento de irregularidades
realizará a sessão de julgamento da denunciada amanhã (06.03), a partir das 13H,
na sede da Câmara Municipal.
Célia Cavalcanti pode ser cassada, caso nove dos treze vereadores da Casa votem a favor do afastamento dela do
cargo de chefe do Executivo.
Durante a sessão, os membros da Comissão, Orlando da
Silva Gomes (presidente - PRB),
Natanael Paulino de Oliveira
(relator - PPS) e Evaldo José
Ambrósio (PROS), irão apresentar as conclusões da investigação, com as peças principais do processo. Todos os
vereadores poderão se manifestar pelo tempo máximo

de quinze minutos e, ao final,
a parte denunciada terá o prazo de duas horas para apresentar sua defesa. Depois disso, a votação do afastamento
de Célia Cavalcanti será realizada, de forma nominal e
aberta.
A solicitação de abertura
de uma CP foi feita pela enfermeira e moradora de São
Lourenço Rosana Aparecida
Lopes, em novembro do ano
passado, após o Ministério
Público apontar fraudes na
contratação de duas empresas de limpeza urbana e coleta de lixo pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Na época, cinco pessoas
suspeitas de envolvimento
foram presas.
A entrada do público será
liberada mediante senha. A

partir do meio-dia, serão distribuídos 110 números, de
acordo com a ordem de chegada. Quem não conseguir
entrar no Plenário, poderá
acompanhar a sessão por um
telão, que será instalado do
lado de fora da Casa Legislativa. A Câmara Municipal de
São Lourenço disponibilizará
credenciais para a imprensa.
Os jornalistas deverão confirmar presença pelo telefone
(35) 3332-6847 ou no whatsapp (12) 98800-2627.
Sugestão de pauta: Sessão
de julgamento da prefeita Célia Cavalcanti.
Local: Sede da Câmara Municipal de São Lourenço (Alameda Dr. Gabriel Avair, 58,
centro, São Lourenço).
Data e horário: Amanhã, 06
de março de 2018, às 13H.

Administrativos e técnicos apoiam a
greve no Presídio de São Lourenço

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

Os administrativos e técnicos do
presídio de São Lourenço apoiam
a greve deflagrada na última segunda-feira em todo o Estado de Minas
Gerais, que exigem cumprimento
do acordo feito com o governo em
2015 em equiparar salários.
A adesão é de trabalhadores da
área administrativa, de assistência
e recuperação dos presos, sendo
administradores, psicólogos, pedagogos, advogados e enfermeiros e

tem o apoio do SindPúblicos – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais.
O governo se comprometeu a
equiparar os salários com os demais
administrativos das polícias Civil e
Militar até 2018 e não cumpriu. “Estamos há três anos sem reajuste salarial, sem correção da inflação, pedimos melhorias nas condições de
trabalho. O governo quer esperar

até abril para voltar a ter negociações, sendo que é de conhecimento de todos que nesta data não poderá ser acordado nada devido às
campanhas eleitorais. Isso prova que
o governo não demonstra qualquer
respeito e valorização da classe, a
greve continuará até que o governo
apresente uma proposta para as
nossas reivindicações, sendo a principal o cumprimento do acordo feito em 2015”.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que “SL 1 INCORPORADORA LTDA”, inscrita no CNPJ nº 21.199.579/0001-33, sediada na Rua Presidente Antônio Carlos, nº 770, apto 1102, centro, Varginha/MG, depositou nesta Serventia em
15.02.2018, protocolo nº 85.106, toda documentação para registro do LOTEAMENTO “RESIDENCIAL RESERVA DA SERRA” situado nesta cidade, designado
pela inscrição cadastral nº 07.55.001.001, sendo que o mesmo foi aprovado
pelo Município de São Lourenço – MG em 04/09/2017. O imóvel objeto do
mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 29.609 do Livro 02,
de Registro Geral. O loteamento será composto de 284 unidades : 75.250m²
- 54,68%; Áreas Públicas: 62.377,00m² - 45,32%; Sistema Viário: 24.694,90
m² - 17,94%; Áreas Institucionais: 7.091,00 m² - 5,15%; Áreas Verdes: 27.744,05m²
- 20,16%; Faixas de Servidão: 2.847,00m² - 2,07m² - Área Total: 137.627,00
m² - 100%. Decorrido o prazo de 15 (quinze dias) a contar da terceira e última
publicação do presente, em Órgão de Imprensa local, de acordo com o art. 19
da Lei acima mencionada, sem que haja impugnação será procedido o registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 02 de
março de 2018. O Oficial Interino – Júlio César Círio Nogueira.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
O OFICIAL INTERINO
Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Alunos da Rede Municipal apresentam a
“1º Mostra de Cinema - Eu com o Mundo”

Na noite desta quarta-feira
(28) a Secretaria de Educação
promoveu a “1º Mostra de Cinema - Eu com o Mundo”, produzida pelos alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental. Os vídeos foram produzidos ao longo do ano de 2017, sendo ao

todo 17 alunos que se empenharam durante 8 meses para
a concretização de suas experiências. Foram vários encontros com os participantes, dinâmicas e vivências sobre temas relevantes, ora com teor
sociocultural e ora voltados pa-

ra o autoconhecimento e percepção de si no meio que se
relacionam. Tudo isso, através
do uso mais direcionado dos
smartphones que estão guar-

Primeira Semana da Mulher em São
Lourenço está repleta de atividades

Um evento totalmente
voltado para o público fe minino. Este é o objetivo
da Secretaria de Turismo
e Cultura ao promover a
1º Semana da Mu lher em
São Lourenço, entrando
para o calendário da ci -

dade como parte das co memorações do dia 08 de
março.
Serão três dias, entre
08 e 10 de março no Cal çadão II, com uma ex ten sa programação para mu lheres de todas as idades.

A partir das 8h da manhã
haverão caminhadas e eventos em prol da saúde com
Coffee Break e sorteio de
brindes. Já na parte da
tarde e noite acontecerão
palestras, debates e apresentações musicais dos
artistas Auyra Ferrer, Chico Botelho, Banda Antô nio de Lorenzo, Coral Por
Amor e Banda Clímax.
O objetivo é atrair o público feminino para o Cen tro da cidade e promover
um grande encontro, va lorizando a mulher como
mãe, filha, esposa, traba lhadora, dentre tantos perfis que ela possui na so ciedade.
O evento tem apoio da
campanha Quem Ama Cuida; Convention Visitors
Bureau; Secretaria de Saúde; Secretaria de Desen volvimento Social; Secre taria de Esporte e Lazer,
Secretaria de Indústria,
Comércio, Agricultura e
Desenvolvimento Econô mico; SINE; ITC Vertebral;
Contém 1g; Bella Shop.

dados no bolso, ou sendo usados apenas para troca de mensagens triviais.
O foco do projeto é proporcionar aos jovens o conheci-

mento das tecnologias do
mundo audiovisual, dessa
forma, eles aprendem e desenvolvem a parte criativa
com a gravação, edição e produção de roteiros de vídeos
e documentários dos mais
variados temas como bulliyng,

intolerância religiosa, meio
ambiente, mulheres, moradores de ruas e deficientes.
Durante a Mostra, eles
apresentaram os documentários produzidos e receberam um certificado de participação.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o
art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em
conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O
recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com base
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º
Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar
a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio,
até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada,
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep:
70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, ______ de _____ de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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