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Condição essencial para o
crescimento de longo prazo, o
investimento continuou em expansão em janeiro, segundo o
Monitor do PIB, publicação
mensal da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Com esse e outros detalhes positivos, a nova
edição do boletim confirma a
continuidade da recuperação
no começo do ano, já apontada pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) divulgado na semana anterior. Como o IBC-Br, o Monitor descreve um desempenho
melhor que o de um ano antes
e um recuo em relação a dezembro. O avanço em relação
ao ano anterior é mostrado pelos indicadores mensal, trimestral e acumulado em 12 meses.
Para prosseguir em ascensão
a economia dependerá da confiança dos empresários, da segurança dos consumidores e
– fator mais incerto – das condições políticas de um ano de
eleições. A confiança dos empresários da indústria, também
segundo a FGV, continuou em
alta em março.
Em janeiro, o Produto Interno Bruto (PIB) foi 0,3% menor
que em dezembro, mas 2,8%
maior que o de um ano antes.
A continuidade do crescimento também é visível na com-

paração dos trimestres móveis
terminados em janeiro deste
ano e de 2017. A distância, nesse caso, é de 2,2%. Em 12 meses o crescimento foi de 1,2%,
ligeiramente maior do que no
período de janeiro a dezembro
de 2017, quando chegou a 1%,
de acordo com as Contas Nacionais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A queda mensal de 0,3% em
janeiro, estimada pela FGV, foi
menor que a apontada pelo
IBC-Br, de 0,56%, mas, de toda
forma, nenhum dos dois números anula ou compromete de
forma significativa a trajetória
de crescimento visível nas comparações interanuais. Além disso, os detalhes apresentados
no Monitor mais uma vez mostram a recuperação amplamente espalhada entre os setores
– informação indisponível no
IBC-Br tal como divulgado mensalmente.
A comparação interanual dos
trimestres móveis encerrados
em janeiro aponta avanços de
8,2% na agropecuária, de 6,1%
na indústria de transformação,
de 4,6% no comércio interno
e de 2,9% no transporte. No
caso da atividade rural, o ganho de 6,1% resultou do desempenho notável da pecuária

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Confiança
para crescer

Para prosseguir em ascensão a economia dependerá da confiança dos empresários, da segurança dos consumidores e das
condições políticas
(+26%), porque a produção agrí- vidade da construção.
cola no trimestre recente foi
Além de fortalecer imedia1,9% menor que a do período tamente a atividade econômibase de comparação.
ca, o avanço do investimento,
A expansão da economia embora ainda insuficiente pacontinuou sendo puxada pelo ra as necessidades brasileiras,
consumo, favorecido pelo am- vai reforçando o potencial proplo recuo da inflação, pela me- dutivo do País e as possibilidalhora das condições de empre- des de expansão por vários anos.
go e, de modo geral, pela sen- O valor investido correspondeu
sação de segurança indicada a 17,7% do PIB. Nos 12 meses
em várias sondagens dos con- do ano passado a proporção foi
sumidores. No trimestre móvel de 15,7%, de acordo com os
terminado em janeiro, o con- dados do IBGE.
sumo foi 2,7% superior ao do
A disposição de investir deperíodo encerrado em janeiro pende de vários fatores, com
de 2017. Mas também a des- destaque para a confiança dos
pesa com investimento produ- empresários no futuro da ecotivo tem contribuído para mo- nomia. Pelos últimos dados da
vimentar a economia. Esse in- FGV, o Índice de Confiança da
vestimento, medido como for- Indústria subiu 1,7 ponto e atinmação bruta de capital fixo, foi giu 102,1 pontos em março, o
4,4% maior que no trimestre nível mais alto desde junho de
findo em janeiro do ano pas- 2013. Aumentaram os dois comsado. Mas esse crescimento ponentes do índice – o de avacontinuou refletindo principal- liação do quadro atual e o de
mente a compra de máquinas expectativas. Por enquanto, a
e equipamentos (+15,5%), por- boa disposição se sobrepõe à
que o mesmo confronto apon- incerteza política. (Estadão)
tou um recuo de 1,6% na ati-

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Deus quer famílias E Maria disse sim...
santas
C ont inue l utando por sua família

A Pal avra d e D eus
nos afirma que o “Rein o de D eu s está próx i mo ”. Te re mo s C éus
Novos e uma Terra Nova, e por isso também,
uma Humanidade No va , u m Mu n d o Novo.
Agora não é tempo de
m e d o, ma s d e l uta !
Lutar para que pos samos estar – com noss a fam íl i a to d a – ond e o S en h o r n os esp era: e m C éu s Novos
e n u m a Te r ra Nova .
Você não pode conti n u a r d e c e p c i ona ndo
Deus, que espera por
vo cê.
C o nt in u e l uta ndo
p el a f i d e li d a d e a E l e
e àquela pessoa a quem
De us u n i u vo cê em
matrimônio. Deus quis
unir à família da Trin-

da de um a fa mília humana: a de Jesus, Mar i a e José! Jesus pertence à família do Pai
e do E spí r i to S anto,
m a s, a o m esmo tempo, pertence à família
de José e M a ria.
L i ndo, nã o é? J esus
pertence à família divi na , m a s, a o mesmo
tempo, quis pertencer
a um a fa m í l i a: a família de Nazaré. Deus
quer que as nossas fam í l i a s, seg uindo os
ca m i nhos da Sagrada
Família, participem da
m a ravi l hosa Família
de D eus.
D eus o a ben çoe!
Seu i r m ã o,
M onsenhor J onas
Abi b
Fundador da Comu ni da de C a nção Nova

A festa de Anunciação
do Senhor, no dia 25 de
março, nos leva a refletir
sobre o sim de Maria a
Deus, o sim que abriu, para toda a humanidade, as
portas da salvação. Estava no plano de Deus, que
a segunda Pessoa da Santíssima Trindade, viesse
ao mundo para nos salvar,
assumindo a natureza humana. O anjo Gabriel foi
incumbido da missão de
comunicar a Maria, a realização deste grande mistério.
Achava-se Maria em
oração quando o Anjo Gabriel, entrando no seu aposento em que Ela se encontrava, saudou-a com
estas palavras: “Ave, cheia
de graça, o Senhor é contigo...”
Um Anjo do Senhor, um
mensageiro do céu saúda
Maria. Diante desta saudação, ela se perturba,
mas não se deixa dominar
pelo orgulho ou vaidade.
Escolhida para a maior dignidade conferida a alguém
na face da terra, não se
deixa arrebatar pela alegria e o entusiasmo, embora ser a mãe do Messias
fosse a maior ambição de
uma mulher judia.
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SIMONE GANNAM
Falando ao Coração

sigannam@yahoo.com.br

CONVIVÊNCIA QUE
TRANSFORMA
Neste período de quaresma
em que somos convidados à
conversão e a um olhar para
nós mesmos no sentido de uma
auto avaliação para promoção
de pequenas e diárias mudanças, veio me a mente o quanto
a convivência com o outro também se faz importante para que
uma transformação aconteça.
O casamento é uma das grandes provas do que estou mencionando, já que, duas pessoas
totalmente diferentes se unem
e conseguem, juntas, aprender com as diferenças, transformando-as em crescimento
mútuo e riqueza, quando são
capazes de se espelhar naquilo que o outro tem de melhor
para se tornar alguém melhor.
A medida em que convivemos, automaticamente nos abrimos à mudança, pois o outro
representa um ser especial e
único, com quem sempre temos algo a aprender. Olhando
para o outro somos capazes de
enxergar o que precisa se transformar em nós.
Assim, neste período, é pre-

ciso intensificarmos nossa convivência com o Cristo, aquele
que veio ao mundo e ofereceu
sua vida em troca de nossa liberdade, aquele que amou não
com palavras, mas com gestos
concretos, aquele que perdoou
e não atirou pedras, aquele que
espalhou boas noticias e boas
palavras, aquele que viu na cruz
uma fonte de bênçãos, aquele
que acolheu, agregou, multiplicou, orientou adequadamente, ofereceu a outra face. Seja
través de orações, jejuns, penitências, leitura da Palavra,
prática dos Sacramentos que
Ele nos deixou como Seus sinais, é vital convivermos mais
com Ele e degustarmos de Sua
doce presença e de seus exemplos que contrariam todas as
máximas da sociedade consumista, hipócrita e fútil que insiste em nos ludibriar com seus
falsos deuses.
Busquemos com afinco esta
convivência que transforma!
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Maquiagem : Olhos esfumados

Conhecedora que era
das sagradas Escrituras,
sabendo bem dos sofrimentos que iria padecer, Maria esquece-se
de si mesma e sim à vontade de Deus.
Naquele momento,
Maria se constituiu o
traço de união entre o
céu e a Terra.
Dobrou os joelhos ante a majestade do Altíssimo, aniquilou-se ainda mais à face do Senhor, adorou o Deus
eterno feito carne em
seu puríssimo seio.
Maria, tão privilegiada por Deus, escolhida
entre todas as mulheres, merece toda a nossa veneração.
Não podemos negar
nossa homenagem, respeito, carinho e amor a
quem foi honrada, enaltecida e amada por Deus
como Maria Santíssima.
Que nossos lábios e
nossos corações entoem em hinos de gratidão a Maria, a Cheia de
Graça e Bendita entre
as mulheres, pela sua
aceitação à vontade do
Pai, pelo seu sim que
A dica de maquiagem passo sombra clarinha para fazer o
nos trouxe o Salvador
a passo de hoje é um olho es- ponto de luz.
Jesus.
fumado com sombra marrom
e delineador preto gatinho.
Passe uma sombra marrom
em toda sua pálpebra.
Use um iluminador no meio
da sua pálpebra para iluminar
a maquiagem.
Marque seu côncavo com
uma sombra preta.
Com a ponta do pincel espalhe bem para não ficar muito marcado.
Com o mesmo pincel faça
um traçado na linha abaixo dos
olhos.
No canto interno use uma

Com o pincel que você usou
a sombra clara esfume rente
às sobrancelhas.
Aplique o delineador na linha d’ água e faça um delineado bem rente aos cílios.
Faça o traçado gatinho puxando o traço mais pra fora com
a ajuda de um pincel chanfrado.
Use o curvex e aplique duas
camadas de rímel.
E a maquiagem passo a passo olho esfumado com delineador preto está pronta e linda!
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Agente penitenciário que matou jovem de 25
anos ficará em liberdade em São Lourenço

Michael Willen prestou depoimento por cerca de duas horas à polícia, mas não ficará preso
e vai continuar trabalhando normalmente.
O agente penitenciário que
matou um jovem de 25 anos
na madrugada de sábado (24)
em São Lourenço (MG) se entregou na manhã desta segunda-feira (26) para a Polícia Civil.
Michael Willen prestou depoimento por cerca de duas horas
à polícia, mas não ficará preso
e vai continuar trabalhando
normalmente. Um vídeo gravado de uma janela flagrou o
momento em que Júlio César
Cândido Pereira, que ameaçava o agente com um facão, é
atingido por dois tiros.
O crime aconteceu por volta das 2h de sábado, depois de
um desentendimento entre os
dois. De acordo com a polícia,
a vítima ameaçou o agente penitenciário com um facão. Ele
reagiu e efetuou um disparo
como advertência. O jovem,
então, pegou uma cadeira para arremessar no outro homem.

Neste momento, o agente atirou por duas vezes, atingindo
uma das pernas e o peito da
vítima.
"O que motivou e o que nós
vimos aí pelos vídeos foi uma
agressão que ele estava na iminência de sofrer e na hora ele
entendeu que precisava efetuar os disparos para proteger a
própria vida", disse o advogado
de defesa do agente, Rogério
Mello.
Logo após o crime, o agente
penitenciário fugiu. A principal
suspeita é de que os dois já teriam uma briga antiga. Assim
que se apresentou, o agente
penitenciário prestou depoimento, mas a polícia não passou detalhes sobre o caso.
"Ele não vai ficar preso, ele
se apresentou espontaneamente à Polícia Civil, vai se submeter a um exame de corpo de

delito e ele está colaborando
com a Justiça. O episódio é lamentável para as duas famílias.
Para a dele e para o jovem que
perdeu a vida", concluiu o advogado de defesa.
Até agora, cinco testemunhas
foram ouvidas. A arma e o facão usados no crime foram apreendidos. Segundo a polícia, a
vítima não tinha passagens pela polícia.
A Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) disse que vai aguardar a conclusão
do inquérito policial para definir
quais medidas serão tomadas
em relação ao agente penitenciário, que trabalha no presídio
da cidade. Enquanto isso, ele
vai continuar trabalhando normalmente. Ainda conforme a
secretaria, o agente tem autorização para portar arma mesmo fora do horário de trabalho.
(Texto: G1 Sul de Minas)

57º Batalhão de Polícia Militar irá
realizar passagem de comando no
próximo dia 6

No próximo dia 6 de abril, a Polícia Militar irá realizar uma solenidade de passagem de comando na Praça Brasil, às 17 horas, em São Lourenço. O Tenente
Coronel Paulo Alex Moreira Silva passará o comando para o Tenente-Coronel Juliano Santana Silva.
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Feriado da Semana Santa em
São Lourenço terá programação
religiosa e cultural

A partir do dia 29 de março
até o dia 01 de abril, a cidade
estará repleta de atividades para todos os gostos. O feriado
da Semana Santa em São Lourenço vai atrair não apenas religiosos católicos, mas também
amantes do artesanato e da
cultura local. Uma das atrações
principais será a grande feira
de artesãos que estará localizada no Calçadão II com inú-

meros produtos diferenciados,
e permanecerá até domingo
(01). Na Rua Wenceslau Braz
também acontecerão shows
durante todas as noites.
Além disso, a cidade ainda
comemora 91 anos de emancipação político administrativa
no dia 01 de abril, e tradicionalmente, acontecerá o ato cívico de hasteamento das bandeiras no Paço Municipal (em

frente à sede da prefeitura) com
a presença de autoridades civis e militares. Este ano, haverá também a entrega dos selos
comemorativos dos 90 anos da
cidade, para autoridades e personalidades de destaque do
município.
O Parque das Águas também
promoverá atividades durante
o feriado, e como anualmente
acontece no dia 01, a entrada
será liberada para os moradores.

Projeto Parlamento Jovem de Minas
é lançado em São Lourenço
A Escola do Legislativo da Câmara de São Lourenço lançou
nesta quarta-feira (21.03), a Etapa Municipal do Parlamento Jovem (PJ). Com foco na formação
política, a iniciativa permite que
estudantes do Ensino Médio elaborem propostas de mudança
para Minas Gerais e as entreguem
para os deputados estaduais, os
quais poderão transformar essas
ideias em projetos de lei de verdade.
Além dos cerca de 30 estudantes que integram o projeto, participaram do lançamento o presidente da Escola do Legislativo
de São Lourenço, Agilsander Rodrigues da Silva, e a Secretária

Municipal de Educação, Leila Palma. Eles falaram sobre a importância da participação política e
democrática dos jovens na sociedade.
Atualmente, o PJ é desenvolvido em quase 90 cidades do estado. Na Câmara de São Lourenço, os estudantes irão participar
de mais de dez oficinas sobre política e o tema do ano, “Violência
contra a Mulher”. Depois terão a
oportunidade de legislar. Os jovens irão se sentar nos lugares
dos vereadores e deputados e,
como tais, votarão nas propostas
que mais contribuírem com uma
mudança positiva na sociedade.
Ao todo, durante o projeto, os

alunos de cada cidade participam
de três grandes plenárias: a municipal, a regional e a estadual.
Esta última está marcada para o
dia 21 de setembro, no Plenário
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
Ao longo desse processo, as propostas são redigidas, aprovadas
e modificadas, o que dá aos estudantes uma experiência real de
como o Poder Legislativo funciona.
O Parlamento Jovem foi criado em 2004 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a PUC Minas, e atualmente é desenvolvido em quase
90 cidades do estado. Em São
Lourenço, acontecerá pela quarta vez.

Momentos da celebração de Domingos de Ramos
na Basílica Menor de São Lourenço Mártir
Na próxima edição traremos as imagens das outras celebrações da Semana Santa

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

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

EXPEDIENTE

Meu abraço de pesar aos familiares de José Antônio Nepomuceno (Zé Antônio do Táxi), falecido no último dia 26.
Que Deus console cada coração dessa família, e dê a nosso
amigo, o descanso eterno.
Paz a sua alma!!!
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Governador Fernando Pimentel
assina decretos que normatizam a
concessão de incentivos fiscais
DOMINGO, 25 DE MARÇO DE 2018

Novas medidas modernizam a política tributária, trazendo maior segurança jurídica para empresas e investidores que atuam em Minas Gerais

O governador Fernando Pimentel assinou nessa segunda-feira (26/3), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
dois decretos que normatizam
a concessão de estímulos ao
investimento em Minas Gerais
por meio dos Regimes Especiais de Tributação e dos Protocolos de Intenções.
Na prática, as medidas irão
garantir um ambiente de segurança jurídica tanto para as
empresas beneficiadas com incentivos fiscais quanto para a
política de atração e manutenção de investimentos adotada
pelo Governo Estadual.
Fernando Pimentel destacou em seu discurso a “luta”
para acabar com a guerra fiscal entre os estados. “Foi uma
luta memorável para nós conseguirmos, agora sim, acabar
com a guerra fiscal. É simples
assim, é isso que nós estamos
fazendo aqui hoje. Foi uma luta para aprovar a lei complementar, os governadores tiveram que se unir e trabalhar em
Brasília para isso, os secretários da Fazenda também. Depois, para arrancar no Confaz
(Conselho Nacional de Política
Fazendária) um convênio que
finalizou com a guerra fiscal e
que agora nos permite convalidar todos os atos praticados,
todos os benefícios fiscais porque eram questionados”, afirmou o governador.
Ainda de acordo com Pimentel, Minas Gerais está indo além,
dando garantias às empresas
e, além disso, atraindo investimentos para o estado, “praticando uma política inteligente, ágil e moderna”.
“Nós estamos, de fato, garantindo segurança jurídica para os próximos 15 anos para
todas as empresas que aderiram aos nossos regimes tributários especiais e, mais do que
isso, tornando esses regimes
totalmente transparentes e
mostrando os resultados disso
nesses últimos anos. Nós estamos reduzindo tributos e,
em contrapartida, as empresas
estão aumentando os seus in-

vestimentos em Minas Gerais
e gerando emprego e renda.
Se era essa a caixa preta que
eles queriam que nós abríssemos, está aí ela aberta, mostrando os bons resultados de
uma política tributária correta,
bem aplicada”, finalizou o governador.
O decreto que trata da convalidação de benefícios fiscais
concedidos em Minas Gerais
em relação ao Imposto sobre
Circulação e Mercadorias e Serviços (ICMS) contemplará todos
os atos normativos relativos aos
incentivos do imposto até 8 de
agosto de 2017, data em que
passou a vigorar a Lei Complementar 160/2017, que estabelece as regras necessárias à ratificação dos atos.
Com a norma, findam as dúvidas sobre a constitucionalidade de benefícios fiscais concedidos pelos estados, o que
gerava insegurança para as empresas que empreenderam novos investimentos atraídas pelos incentivos fiscais.
Publicada no Diário Oficial
da União em 8 de agosto do
ano passado, a Lei Complementar 160 permite a convalidação
e a reinstituição dos incentivos
fiscais relativos ao ICMS que
foram concedidos pelos estados sem a devida autorização
do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
Com esta convalidação, os
estados que, a partir de agora,
concederem incentivos fiscais
em desacordo com as regras
estabelecidas na Lei Complementar ficam sujeitos a sanções,
como a interrupção de transferências voluntárias da União
e a proibição de contratar operações de crédito.
A reinstituição poderá permitir a adesão, mediante requerimento, aos benefícios fiscais concedidos e prorrogados
por outros estados, desde que
da mesma região geográfica.
Ou seja, se julgar conveniente,
o Governo de Minas Gerais poderá oferecer os mesmos benefícios dos vizinhos do Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e

Espírito Santo.
A reinstituição poderá permitir ainda a extensão, também
mediante requerimento, a outros contribuintes mineiros que
terão, nas mesmas condições,
o tratamento tributário já concedido àqueles reinstituídos
pelo Estado de Minas Gerais.
Neste contexto, é importante ressaltar a iniciativa inédita
da gestão de Fernando Pimentel que, por meio da Secretaria
de Estado de Fazenda, iniciou,
em 2015, os trabalhos de padronização dos benefícios concedidos em Minas Gerais.
Até agora foram padronizados incentivos fiscais de 35 segmentos econômicos. Na prática, isso quer dizer que já é dado tratamento isonômico para
todas as empresas em seus respectivos setores, desde que
atendam aos pré-requisitos exigidos.
Protocolos de Intenção
O segundo decreto assinado
pelo governador normatiza os
novos procedimentos relativos
à celebração de protocolos de
intenções. Com a padronização
e a simplificação dos procedimentos, o Governo de Minas
Gerais dá um importante passo na direção de uma relação
ainda mais transparente com
investidores do setor privado,
reforçando a atuação contra
distorções e eventuais tratamentos privilegiados a empresas que atuam em um mesmo
segmento.
De 2015 até o momento, 77
empreendimentos iniciaram
suas operações como resultado de protocolos de intenções
assinados com investidores.
Juntos, eles geram mais de 10
mil empregos diretos e R$ 4,8
bilhões em investimentos. Os
territórios Sul e Metropolitano
lideram a lista de beneficiados.
Política tributária inteligente
De acordo com o secretário
de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho, a concessão dos regimes especiais de tributação
em Minas Gerais foi responsável, nos últimos anos, tanto pe-

HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) SA
AVENIDA: GETÚLIO VARGAS N.º 423 – CENTRO
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
1Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Avenida Getúlio
Vargas n.º 423 em São Lourenço – MG, os documentos a que refere o Artigo 133 da Lei n.º
6404/76.
2Ficam os senhores acionistas convocados para as Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2018 às 09:00 h. (nove horas), na sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e votação do relatório da administração, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017.
b)
Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 bem
como fixação dos respectivos honorários.
c)
Consequente reforma dos Estatutos Sociais.
d)
Assuntos de interesse geral da Sociedade.
São Lourenço(MG),14 de Março de 2018.
Carmen Sabra Barcia
Diretora Presidenta

lo aumento do faturamento das
empresas beneficiadas quanto
pelo crescimento da arrecadação do ICMS no estado. Tudo
isso em um contexto de queda
da economia tanto em Minas
Gerais como no Brasil.
“Em 2014, os 14 setores geraram faturamento de R$ 138
bilhões e, em 2017, geraram
R$ 184 bilhões. Ou seja, R$ 57
bilhões a mais, aumento de 33%
no faturamento. Se descontarmos a inflação temos crescimento real de mais de 20%. Em
2014, o ICMS gerado por essas
empresas foi de R$ 3,7 bilhões
e em 2017 foi de R$ 5 bilhões,
crescendo 33% também. Isso
mostra que uma política inteligente de benefícios não só o
Estado não perde, como ganha.
As empresas hoje sabem hoje
que, aqui, têm um ambiente
mais seguro e tranquilo e que
nós queremos que elas tenham
progresso, cresçam e que, com
isso, a arrecadação do Estado
só cresce”, explicou Bicalho.
O subsecretário de Receita

Estadual, João Alberto Vizzotto, completou, destacando a
mudança na política tributária
dos últimos anos. “Minas Gerais, desde 2015, vem mudando seu modo de operar a questão dos benefícios fiscais. Começamos a trabalhar os benefícios fiscais por segmentação
econômica e não mais de forma
a individualizar as empresas.
Isso torna transparente e isonômico o tratamento tributário”, afirmou.
As mudanças representadas
pela assinatura dos decretos
pelo governador Fernando Pimentel resultarão em uma maior
segurança jurídica, conforme
o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas
Gerais, Olavo Machado.
“Esse decreto está dando,
cada vez mais, segurança jurídica e, com isso, nós da Fiemg,
podemos trabalhar para o engrandecimento do estado. A
medida tomada agora reestabelece uma condição de concorrência. Temos que agrade-

cer por essa providência tomada com a assinatura desses dois decretos que são
importantes não só para as
empresas que estão aqui hoje, que têm a segurança necessária para usar essa benesse estabelecida junto ao
Governo, mas também para
as outras que virão e saberão qual é a regra que as esperam”, disse Machado.
Também participaram da
cerimônia os secretários de
Estado de Governo, Odair
Cunha; de Turismo, Gustavo
Arrais; o presidente da Codemig, Marco Antônio Castello Branco; o diretor-presidente do BDMG, Marco
Aurélio Crocco; a diretora-presidente do Indi, Cristiane Serpa; o presidente da
Faemg, Roberto Simões; os
deputados estaduais Leonídio Bolças e Paulo Guedes;
além de empresários e demais autoridades. (Texto:
Agência Minas Gerais)

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.
JÚLIO CÉSAR CÍRIO NOGUEIRA
O OFICIAL INTERINO
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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Minas Gerais fecha 2017 com a menor taxa
de homicídios dos últimos seis anos
Governador Fernando Pimentel recebeu relatório que mostra a queda nos índices de criminalidade no estado no ano passado

O governador Fernando Pimentel recebeu nesta sexta-feira (23/3), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
relatório com o balanço dos
índices de criminalidade em
Minas Gerais durante o ano de
2017, que demonstram que os
investimentos do Governo de
Minas Gerais na área da segurança pública, principalmente
por meio do programa +Segurança, têm refletido na queda
das estatísticas criminais em
todo o estado.
O ano de 2017 fecha com a
menor taxa de registros de homicídios desde 2011, com 18,8
vítimas do crime a cada 100
mil habitantes. Na comparação
com o ano anterior, também
há queda de 6% no número de
vítimas de homicídios, considerando os 853 municípios mineiros. Na avaliação da capital,
a redução é de 11 %.
Já o número de registros de
roubo fecha 2017 com queda
de 14 % em Minas e 17,4% em
Belo Horizonte, depois de seis
anos seguidos de aumentos
mensais. A taxa anual de roubos, de 534,3 registros a cada
100 mil habitantes, é a menor
desde 2015, apontando para
uma reversão do quadro deste tipo de crime contra o patrimônio.
Avaliando os 12 indicadores
monitorados pela Secretaria
de Segurança Pública (Sesp),
por meio do Observatório de
Segurança Pública Cidadã, oito apresentam redução. Alguns
com percentuais expressivos
nos números de registros, como a extorsão consumada (-35%)
e a extorsão mediante sequestro (-35%). Já o estupro de vulnerável tentado e consumado
continua como o grande desafio do sistema de segurança
pública para o ano de 2018.

Na avaliação das cidades do
interior do estado, dados do
Observatório mostram que 66,7%
dos municípios mineiros não
tiveram registros de homicídios
consumados, ou mantiveram
ou reduziram seus índices em
relação ao ano anterior. Quando mesma análise é realizada
considerando o crime de roubo, o estudo aponta 58% das
cidades na mesma situação.
Em coletiva à imprensa após
a reunião, o governador Fernando Pimentel ressaltou que
os resultados são significativos.
“Os números são muito positivos. Nós tivemos uma redução muito significativa, em Minas Gerais, dos índices de criminalidade comparando 2017
com 2016. É a menor taxa de
homicídios dos últimos seis
anos. O índice de roubos consumados, que é aquele tipo de
crime que afeta muito diretamente a qualidade de vida da
população, também apresenta
uma queda de 14% na média
do estado”, afirmou.
“Eu destacaria duas coisas
para mostrar que, de fato, o
modelo que nós estamos adotando de segurança está funcionando. O primeiro é a queda de um tipo de crime que
afeta muito, principalmente, o
interior do estado, que é a explosão de caixas eletrônicos.
Em 2016 nós tivemos o registro
de 237 casos e, em 2017, esse
número caiu para 162 casos.
Nossa expectativa, com o trabalho de inteligência que está
sendo feito, com o trabalho
conjunto da Polícia Militar e da
Polícia Civil, é de um número
ainda menor em 2018. Então,
isso é o que aponta a curva nesses primeiros meses”, completou Fernando Pimentel.
Outro ponto destacado pelo governador foi o índice de

apuração de homicídios em Minas Gerais comparado ao resto
do país. “No Brasil, vocês vão
até se surpreender com o número que é escandalosamente
baixo, de 8% a 10% do total.
Em Minas, esse número era de
45% em 2016 e subiu, em 2017,
para 50%. Isso mostra que o
investimento que nós estamos
fazendo nas forças de segurança está mostrando resultados.
Nós temos hoje, e posso falar
isso sem nenhum medo de errar, um dos estados mais seguros do Brasil”, concluiu Fernando Pimentel.
Avaliação
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, acredita que
os números da segurança são
um marco para o estado. “No
geral, esse resultado de 2017
não é comemorado apenas como uma simples redução nos
índices. O resultado realmente
representa um marco histórico
de alteração na curva de tendência criminal no estado. A
nossa perspectiva é de, no máximo, em 2018 ou 2019, devolver ao cidadão mineiro aquela
tranquilidade para sair de casa
durante o dia, durante a noite.
Esse é o nosso objetivo e nós
vamos trabalhar fortemente
para isso”, disse.
Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Menezes, a queda do número de homicídios está relacionada à integração e o investimento prioritário na área da
segurança. “Com esses investimentos, com prevenção e com
tecnologia, temos tido resultados bastante expressivos na segurança em Minas Gerais”, afirmou Menezes.
O secretário ainda tranquilizou os mineiros em relação à
migração de bandidos do Rio

de Janeiro para Minas Gerais,
em função da intervenção federal naquele estado. "Temos
conversado muito entre os chefes da segurança de Minas Gerais, e essa possibilidade é mínima. A Polícia Militar está atenta a isso e desencadeou operações na divisa”, disse.
O chefe da Polícia Civil, João
Octacílio Neto, informou que
a instituição está com um projeto de expansão das delegacias especializadas. “Recentemente, elevamos à Departamento de Meio Ambiente a Divisão de Meio Ambiente, com
uma estrutura maior para uma
atuação mais efetiva. Da mesma forma, criamos o Departamento de Crimes Patrimoniais,
onde nós reeditamos as delegacias especializadas de furtos
e roubos, roubos a bancos”,
disse.
Bases comunitárias
A criação do programa de
instalação de bases comunitárias nos bairros da capital foi
avaliada pelo governador Fernando Pimentel como uma das
ações fundamentais para a melhora nos números da segurança pública.
“A sensação de segurança
aumentou e os índices continuam em queda em função dessa novidade. Minas Gerais tem
modelo de segurança diferenciado e melhor. Nós não estamos fazendo nenhum estardalhaço com isso, mas a população está sentindo na rua, melhorou muito em Belo Horizonte, e nós estamos com projeto
quase pronto para expandir
para o interior também, pelo
menos mais cinco ou seis cidades de maior porte no interior.
Aos poucos, nós vamos cobrindo todo o Estado. É claro que
esse modelo das bases comunitárias não se aplica indistin-

tamente, porque em cidades
muito pequenas não justifica,
mas em municípios de porte
médio a grande seria adequada a proximidade e presença
da polícia”, pontuou o governador.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, destacou
que a formatura de 1.400 novos soldados, em abril, possibilitará que a ação seja estendida para a região metropolitana. Além de Ibirité, onde o
trabalho já está sendo realizado, as cidades de Contagem,
Betim, Vespasiano e Ribeirão
das Neves receberão as bases.
Ainda segundo o coronel Helbert, os horários das bases na
capital também deverão ser estendidos.
“Esses novos soldados terão
um direcionamento mais expressivo às cidades das regiões
metropolitanas. Com isso, nós
vamos estender, até o meio do
ano, as bases para essas cidades também, e com uma perspectiva muito boa de alcançarmos nessas cidades a redução
criminal que tivemos em Belo
Horizonte”, afirmou.
Todos os 12 índices monitorados pela Sesp estão disponíveis de forma transparente na
internet, com detalhamentos
para todos os 853 municípios
mineiros. Para acessar bastar
acessar o site da secretaria
(www.seguranca.mg.gov.br),
nos links Integração> Estatísticas > Estatísticas Criminais.
+ Segurança
A melhoria das estatísticas
de segurança é resultado dos
investimentos e priorização, nos
últimos meses, das ações de
segurança pública pelo Governo de Minas Gerais. O programa + Segurança, além do incremento de pessoal, também

colocou à disposição das polícias
Militar e Civil 2.008 viaturas. Somente no primeiro mês de 2018
foram entregues 140 veículos para a Polícia Militar e 51 para a Polícia Civil.
São mais de 2.800 novos policiais militares nas ruas nos últimos
meses para atendimento ao cidadão, e 1.149 investigadores da Polícia Civil em atuação. A formatura de 91 deles aconteceu nesta
semana, na quarta-feira (21/3).
Em dezembro do último ano, o
Governo também autorizou a nomeação de outros 450 novos investigadores de Polícia, excedentes do último concurso. Além disso, o Governo abriu concurso para 76 novos delegados de polícia,
cujo edital foi publicado este mês,
e autorizou concurso para 116 escrivães de polícia.
Outras duas ações de gestão
também têm contribuído para a
redução dos índices e foram potencializadas no último ano. O Grupo de Intervenção Estratégica de
Enfrentamento a Roubos (GIE-R)
e o Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Homicídios (GIE-H) visam acompanhar
e priorizar inquéritos, mandados,
prisões e outras intervenções com
resultados na segurança de alvos
recorrentes. São compostos por
representantes da Secretaria de
Estado de Segurança Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Estado
de Administração Prisional (Seap).
Também participaram da reunião o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cláudio
Roberto de Souza, o chefe do Gabinete Militar do governador, coronel Fernando Arantes, a superintendente do Observatório da
Segurança Pública, Ana Luiza Werneck e o subsecretário de Integração de Segurança Pública, Danilo
Salas. (Texto: Agência Minas Gerais)

Saiba mais sobre a doença Mão, Pé e Boca
A doença Mão, Pé e Boca é
comum em bebês e crianças
menores de 10 anos de idade
e é caracterizada por febre, lesões na boca e erupções cutâneas (bolhas na pele). Muitas
pessoas desconhecem essa doença, e várias dúvidas surgem
quando aparecem casos de
crianças nas escolas ou creches
com esse diagnóstico.
A doença mão-pé-boca (HFMD,
sigla em inglês) é uma enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie da família
dos enterovírus que habitam
normalmente o sistema digestivo e também podem provocar estomatites (espécie de afta que afeta a mucosa da boca).
Embora possa acometer também os adultos, ela é mais comum na infância.
Como ocorre a transmissão
Doença Mão, Pé e Boca?
A transmissão ocorre pelo
contato entre as pessoas, com
saliva, através de gotículas presentes no espirro e tosse, contato com fezes ou outras secreções (líquido das bolhas),
ou indiretamente por alimentos ou objetos contaminados.
Como é o tratamento da Doença Mão, Pé e Boca?

O quadro clínico é autolimitado e melhora espontaneamente com as defesas do próprio organismo, o vírus costuma desaparecer sozinho em 10
dias e o tratamento será direcionado para amenizar os sintomas.
Também é recomendado para o tratamento:
•
Repouso
•
Alimentação leve
•
Aumento da ingestão
de líquidos
Quais os sintomas da Doença Mão, Pé e Boca?
As crianças podem ter:
•
Dores circunstanciais:
ao engolir
•
No corpo: fadiga, febre, mal-estar ou perda de apetite
•
Na pele: bolha ou manchas vermelhas
•
Também é comum: afta, dor de garganta ou irritabilidade
Dicas importantes para o cuidado da criança com a doença:
•
Evitar alimentos ácidos, temperados e quentes,
devido as lesões na boca.
•
Prefira oferecer para

a criança alimentos pastosos
como purês e mingaus, pois são
mais fáceis de engolir.
•
Bebidas frias, como
sucos, água e chá, são importantes para manter boa hidratação, e nesta temperatura podem ser mais facilmente ingeridos (devido as lesões na boca).
•
Nunca romper as bolhas das lesões.
•
A criança não deve
comparecer na escola , creche
ou outros lugares com aglomeração infantil durante a doença para evitar a contaminação
de outras crianças.
•
Sempre lavar as mãos
das crianças após a troca de
fraldas, uso do banheiro e antes das refeições.
•
Manter as unhas das
crianças curtas.
•
Os pais devem lavar
as mãos após a troca de fraldas
e higienizar a superfície de troca com água e sabão para evitar que o vírus se espalhe para
outras superfícies.
•
Limpar os brinquedos
que as crianças utilizam com
água e sabão, deixar secar espontaneamente.
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Secretaria de Cultura lança edital
de intercâmbio Circula Minas 2018
Em três anos, programa já levou 256 pessoas, entre artistas, produtores e pesquisadores mineiros, aos cinco continentes mundo; inscrições seguem abertas até dia 31 de agosto

África, Ásia, Europa, Oceania e todas as Américas. Nos
últimos três anos o Circula Minas levou a cultura mineira aos
cinco continentes do mundo.
O programa de intercâmbio da
Secretaria de Estado de Cultura fomentou a troca de experiência, a formação de rede de
contatos e a propagação do fazer artístico e académico a 256
pessoas dos mais diversos campos das artes de Minas Gerais.
Para impulsionar ainda mais os
trabalhos dos diversos segmentos culturais e dar visibilidade
para arte produzida no estado,
a Secretaria de Cultura lançou
nesta quarta-feira (21) mais um
edital do Circula Minas. O programa de apoio a viagens busca promover a difusão e o intercâmbio da cultura mineira
nas diversas áreas, como artes
visuais, circo, dança, teatro, literatura, afrodescendente, LGBT,
folclore e outras, exceto a música, que possui edital próprio.
Os interessados podem acessar
o edital e os formulários de inscrição goo.gl/AuoXpr ou no site www.cultura.mg.gov.br
Dividido em quatro períodos
de inscrição, o Circula Minas
viabiliza viagens por municípios
de todo o Brasil e dos cinco continentes do mundo. O investimento total é de R$ 300 mil,
revertidos em ajuda de custo
para despesas com passagens,
seguros de viagem, hospedagem, alimentação, entre outras.

A cerimônia de lançamento
contou com a presença de diversos artistas contemplados
no edital 2017, como as grafiteiras Carolina Jaued, Louise
Líbero e Nayara Gessica, do grupo Minas de Minas, que fizeram as malas para Sergipe, e
foram colorir as ruas de Aracaju com a representatividade da
mulher durante um encontro
internacional de graffiti. “A gente não conseguiria ter viajado
sem o apoio do edital. Muitas
vezes não conseguimos participar de um evento, pois não
temos como arcar com os custos. Além de termos entrado
em contato com uma cultura
diferente e termos sido afetadas por aquilo, a viagem foi
muito importante para nos aproximarmos de outros grupos e
conhecer novos trabalhos”, avalia Carolina. Durante a solenidade, o grupo Minas de Minas
realizou um graffiti ao vivo em
homenagem ao Circula Minas.
O dançarino Guilherme Vegas, do Coletivo Manifesto Um,
também se apresentou no Centro de Referência da Juventude
(CRJ) uma coreografia baseada
na música “Matchbox Blues”,
de Albert King. Os dançarinos
foram acompanhados pelos
músicos Rafael Regali (guitarra), Babys Souza (bateria) e Lucas Sá (baixo). Contemplado
também em 2017, Guilherme
participou do Festival Blues Baby Blues, realizado em Londres,

na Inglaterra. ”O Circula Minas
é muito importante para o artista mineiro, pois permite a
nossa atuação em várias frentes, como na pesquisa, formação e qualificação, e, claro, na
rede de relacionamentos. Hoje a gente vive numa sociedade
baseada em redes e o intercâmbio é essencial para a ampliação de público e formação de
contatos”, pontua.
Entre as inúmeras histórias
de artistas contemplados está
a de Walleyson de Oliveira. O
jovem bailarino saiu de Muriaé,
interior de Minas Gerais, e conseguiu, graças ao Circula Minas,
estudar em um curso de formação em Nova Iorque. “A experiência, o convívio com os
outros bailarinos e o conhecimento de uma nova cultura já
bastariam, mas não foi só isso.
Lá consegui mais conhecimento artístico e aprendi muito sobre minha profissão”, explica
Walleyson, que encantou o público presente ao lançamento
do edital com sua apresentação artística.
A potência desse intercâmbio cultural internacional é sentida também por grupos mais
estabelecidos, como é o caso
da Cia. Luna Lunera. Com dezesseis anos de estrada, a companhia conseguiu fazer sua primeira apresentação teatral em
solo europeu com o apoio do
Circula Minas. Eles se apresentaram no norte da França du-

rante o festival de teatro Le Manifeste, conforme relato do ator
Cláudio Dias, um dos integrantes. “Esse programa da Secretaria de Estado de Cultura nos
possibilitou realizar este longo
deslocamento e ter essa primeira experiência na Europa.
Foi muito importante não só
pela oportunidade de apresentarmos nosso trabalho, mas foi
uma forma de compartilhar
nosso processo criativo com
artistas franceses e de outros
países, o que nos possibilitou
uma parceria futura com um
grupo de teatro da Grécia”, afirma.
Os depoimentos dos artistas
confirmam o entendimento que
a Secretaria de Cultura tem desse mecanismo, conforme explicitou o secretário Angelo Oswaldo. “A cada ano o Circula Minas
consegue alcançar mais sucesso, pois ele permite a descentralização do acesso aos recursos da cultura e também a democratização do investimento”.
Edital
Como forma de garantir a
pluralidade e democratização
do acesso aos recursos, o edital estabelece como critério de
avaliação projetos que contemplem as culturas afrodescendentes e indígenas e que tenham como tema as mulheres,
LGBTs e pessoas com deficiência. Além disso, ainda fixa que

propostas provenientes do interior também entram no conceito avaliatório. De acordo com
Tatiana Nonato, diretora de Informação e Fomento da Secretaria de Estado de Cultura, os
critérios adotados permitem
que os recursos sejam distribuídos de uma forma mais abrangente, envolvendo de modo
mais uniforme a população. “A
descentralização e a democratização do acesso aos recursos
é uma premissa do Governo de
Minas Gerais e favorece a participação nos editais. Os critérios permitem promover temas
de interesse da sociedade brasileira e ampliar a participação
do interior, dando mais visibilidade a trabalhos que possuam como temática a inserção
social e de grupos, coletivos e
artistas de fora da capital mineira”.
Inovação
O edital traz mais flexibilidade no prazo de inscrição. Agora as propostas podem ser inscritas durante todo o ano, não
ficando limitadas às datas das
viagens estipuladas pelas seleções. Os proponentes que planejam embarcar somente em
dezembro já podem pleitear os
recursos a partir de hoje (21).
As inscrições estão abertas para qualquer período de viagem
em 2018.

Valores
Os projetos apresentados
podem ser contemplados total
ou parcialmente, a depender
da disponibilidade de recursos.
O objetivo é aprimorar o uso
da totalidade dos valores disponíveis. Cada uma das quatro
seleções tem o valor máximo
de R$ 75 mil a serem destinados a propostas de intercâmbio
naquele período.
Neste ano, os valores dos incentivos para todos os destinos
foram reajustados a fim de efetivar o apoio às viagens. O valor destinado será individual ou
por integrante, em casos de
propostas que envolvam execução coletiva. O valor máximo
por grupo será de R$12 mil para viagens nacionais e de R$32
mil para viagens internacionais.
CIRCULA MINAS EM NÚMEROS
O Circula Minas contemplou
105 projetos das mais diversas
manifestações artísticas e beneficiou 256 pessoas. Ao todo,
25 países e 9 cidades brasileiras receberam a cultura mineira durante os três últimos anos,
período em que o programa
passou a ser realizado por meio
de edital. Dentre os destinos
estão Estados Unidos, na América do Norte, Coréia do Sul e
China, na Ásia, França e Alemanha, na Europa, El Salvador
e Cuba, na América Central, Argentina, Colômbia e Chile, na
América do Sul, Cabo Verde, na
África, e Austrália, na Oceania.

Governo federal anuncia liberação de R$ 20,3 milhões
para o Programa Mais Alfabetização em Minas Gerais

O presidente da República,
Michel Temer, e o ministro da
Educação, Mendonça Filho,
anunciaram, nesta quarta-feira,
28, em cerimônia no Palácio do
Planalto, em Brasília, a implementação do Programa Mais
Alfabetização, que terá o investimento de R$ 523 milhões nos
próximos dois anos. Em 2018,
serão liberados R$ 253 milhões,
sendo R$ 124 milhões de forma imediata para escolas de
estados e municípios em todo
o país. A segunda parcela será
liberada no segundo semestre
de 2018, de acordo com o monitoramento e avaliação da execução do programa. Para Minas
Gerais, o valor total autorizado
este ano é de R$ 20.348.520.
Para Mendonça Filho, esses
R$ 253 milhões servirão para

que os municípios possam se
planejar focando em qualidade
e eficiência. “Será importante
também agregar a figura do assistente de alfabetização, que
vai auxiliar os professores nessa missão extremamente importante que é alfabetizar nossas crianças e jovens", disse.
"Precisamos melhorar urgentemente o processo de alfabetização. Hoje, mais da metade
das crianças brasileiras não sabem ler ao final do terceiro ano.
Com o Mais Alfabetização, o
MEC fortalece o apoio às redes
municipais e estaduais, além
das próprias escolas, neste grande desafio".
O ministro ainda falou sobre
a desigualdade que prevalece
na educação. “Como é que um
filho de uma família de classe

média ou rica no Brasil é alfabetizado aos seis anos de idade e o filho do pobre vai se alfabetizar, e mal, aos oito e até
nove anos?”, questionou Mendonça Filho. “Para mim, isso é
inaceitável. Eu acho até que a
luta, ao médio e longo prazo,
é que a gente possa assegurar
a todas as crianças do Brasil as
mesmas oportunidades em termos de alcançar alfabetização
plena. Isso produz justiça e igualdade de oportunidade”, concluiu.
O presidente Michel Temer
destacou todo o trabalho desenvolvido por Mendonça Filho
desde que assumiu o Ministério da Educação, em maio de
2016. “Nos últimos dois anos,
fizemos mais de 15 reuniões
para apresentar as melhorias

na área da educação brasileira”, afirmou o presidente da
República. “Nós todos trabalhamos duro para oferecer não
uma educação qualquer, mas
uma educação de qualidade e
sintonizada com o mundo moderno, voltada para o futuro”.
Durante a cerimônia também foi lavrado um termo de
compromisso do Mais Alfabetização com prefeitos e secretários de educação. A assinatura foi feita por representantes do Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime).
Presente ao evento, o presidente da Undime na região
Centro-Oeste, Marcelo Ferrei-

ra da Costa, destacou que alfabetizar as crianças na idade
certa é um desafio para o país.
“É garantia de qualidade para
a educação no futuro e, para
isso, nós temos que ter política
públicas adequadas”, disse. “Esse importante apoio às escolas,
principalmente as mais vulneráveis, trará importante impacto para que nós possamos pensar a educação que nós queremos para o Brasil”.
O Mais Alfabetização vai fortalecer e apoiar as escolas no
processo de alfabetização dos
estudantes no 1º e 2º anos do
ensino fundamental. A adesão
ao Mais Alfabetização foi de 49
mil escolas, com atendimento
de 3,6 milhões de estudantes
em 156 mil turmas do 1º e 2º

anos do ensino fundamental
em todo o país. Em Minas Gerais, são 4.505 escolas, que vão
atender a 370.528 estudantes
em 16.304 turmas.
Para o MEC efetivar a liberação dos valores é necessário
que as escolas que fizeram a
adesão estejam com os dados
cadastrais completos e atualizados no Simec e sem pendências em prestações de contas
anteriores.
Os candidatos a assistente
de alfabetização vão passar por
um processo de seleção elaborado pelos municípios. Os que
forem selecionados devem se
dedicar exclusivamente às atividades de alfabetização sob a
supervisão do professor alfabetizador.
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