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Milton Barbosa e Dr. Flávio Márcio são
homenageados com a Medalha Matias Cardoso
Foi realizada na manhã deste sábado, 08/12, a solenidade
de outorga das Medalhas "Matias Cardoso" e "Maria da Cruz" às
autoridades civis, políticas, jurídicas e militares, secretários e
cidadãos com relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento e do progresso no Estado, especialmente na região
norte-mineira. O prefeito de Espinosa, Milton Barbosa Lima, e o
promotor de Justiça Dr. Flávio Márcio Lopes Pinheiro foram
agraciados com a distinção entregue em cerimônia na cidade
de Matias Cardoso.

PM de Minas abre
11.848 estudantes
farão provas do Paes 120 vagas ao Curso
de Oficiais, com
da Unimontes, dia 16,
em Espinosa e outras salário de 5,7 mil
12 cidades
A PM de Minas terá concurAs provas do Paes da Unimontes serão aplicadas domingo, dia
13, para 11.848 candidatos inscritos numa das 3 etapas. São
5.095 inscritos (1ª etapa), 3.584
(2ª etapa) e 3.169 (3ª etapa).
Os testes serão aplicados
em Espinosa, Belo Horizonte,
Brasília de Minas, Montes Claros, Janaúba, Januária, Almenara, Paracatu, Pirapora, Pompéu,
Salinas, São Francisco e Unaí.
Os candidatos da 1ª etapa (alunos da 1ª série do ensino médio)
realizarão os exames pela manhã,
das 8 às 12 horas; enquanto os inscritos nas outras 2 etapas - 2ª e 3ª
- no horário entre 15 e 19 horas.
Apenas os candidatos da 3ª
etapa concorrerão às 730 vagas
oferecidas pelo PAES em 64 cursos superiores da Unimontes.
Mais informações pelo site
ceps.unimontes.br.

so com 120 vagas para o Curso
de Formação de Oficiais. São
120 vagas para todo o estado,
sendo 108 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.
As inscrições poderão ser feitas entre 6 de fevereiro e 7 de
março de 2019 no site da PM. A
remuneração básica inicial é de
R$ 5.769,42. Para concorrer é
necessário pagar a taxa de inscrição de R$ 173, ter o curso de
Direito, até 30 anos de idade e
altura mínima de 1 metro e 60.
O concurso terá prova escrita, avaliação psicológica, teste
de capacidade física, exame de
saúde, exame toxicológico, prova oral e prova de títulos. A prova
de conhecimento (objetiva e
dissertativa) será aplicada Montes Claros e outras 16 cidades
de Minas.

Primeiras Turmas do PROGEA são
formadas em Espinosa
PÁGINA 02
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As medalhas foram entregues pelo DesembargadorNelson Missias de Morais, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), e pelo Secretário Adjunto de Educação de Minas Gerais, WielandSilberschneider.

Chuva causa estragos, derruba árvores e danifica rede elétrica do município.
Várias famílias precisaram deixar as casas por conta da enchente. Residências
desabaram com a força do vento. Reportagem completa na próxima edição do
Jornal de Espinosa.
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Formatura do Progea é realizada
no Espaço Canecão Eventos
Na tarde da ultima sextafeira, 07, os alunos do 4º ano
da Escola MunicipalPequeno
Príncipe e da Escola Estadual Santa Terezinha participaram da solenidade de formatura do Progea. O Progea,
Programa de Educação
Ambiental da Polícia Militar,
tem como objetivo estimular
os estudantes a serem competentes e hábeis para a adoção de comportamentos sócio-ambientais que visem
contribuir para a prevenção
ambiental, a sustentabilidade
e a melhoria da qualidade de
vida, conhecendo o meio
ambiente onde se encontram
inseridos.
O ser humano adulto apresenta resistência para mudar
algo que sempre praticou.
Pensando nisso, o PROGEA
- Programa de Educação
Ambiental, tenta incutir nas
crianças a responsabilidade,
o civismo, o patriotismo e,
sobretudo a preocupação
com a sobrevivência.
Numa iniciativa do3º pelotão
da polícia militar de Meio Ambiente, com o apoio da prefeitura municipal de Espinosa, foi
realizada nasexta-feira, 07 de
dezembro, a formatura de 118
alunos do 4º ano de 2018. A

partir de agora, eles são
guardiões do meio ambiente,
parceiros da Polícia Militar.Esta
data tem grande importância,
pois se trata da formatura da 1º
turma do programa no
município.Os formandos são
estudantes das escolas Pequeno Príncipe e Santa
Terezinha.
O objetivo do PROGEA é
estimular estudantes do 4º ano
do ensino fundamental das escolas das redes públicas e particulares de Minas a serem
competentes e hábeis para a
adoção de comportamentos
sócio-ambientais que visem
contribuir para a prevenção
ambiental, a sustentabilidade e
melhoria da qualidade de vida,
conhecendo e reconhecendo
o meio ambiente onde se encontram inseridos.
Outros objetivos específicos são: fomentar o processo
de mobilização social visando
o estabelecimento de uma
rede social local para a
minimização ou solução dos
problemas ambientais, detectados a partir do programa desenvolvido na escola; promover a compreensão entre os
ambientes existentes nas diversas comunidades e suas
inter-relações, focando a utili-

Durante o programa, os alunos puderam compreender a aprender sobre a preservação do meio ambiente e como garantir um futuro melhor para as futuras
gerações.

zação responsável dos recursos naturais e artificiais; estabelecer relações positivas entre estudantes, comunidade escolar, polícia militar, poderes
públicos e organizações não
governamentais dentre outros;
estimular um diálogo contínuo
entre "escola, polícia militar de
minas gerais, comunidade/poder público e família" para
questões pertinentes à educa-

ção ambiental; contribuir para
a formação de cidadãos conscientes e críticos, aproveitando o tema transversal de educação ambiental, para trabalhar
com as comunidades, respei-

tando as diversidades regionais, culturais e políticas e proporcionar o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao

exercício da cidadania, bem
como o entendimento do ambiente de forma abrangente, no
qual tudo e todos são importantes, um dependendo do
outro para existir.

Cabo Janderson Carlos Miranda, instrutor do PROGEA, com os professores.

Juiz de Direito da Comarca de Espinosa, Dr. Rodrigo Kuniochi, Cabo Janderson Carlos Miranda, instrutor do
PROGEA muito elogiado pelos alunos, professores e diretores, com a ganhadora da bicicleta.

A solenidade contou com a presença de autoridades civis, militares, familiares dos formandos, além de professores das turmas e funcionários das escolas. Durante o evento, os formandos realizaram apresentação musical sobre o
meio ambiente.

Diretora da Escola Santa Terezinha, LígyaLourene, Tenente Alisson, comandante do 3º pelotão
do Meio Ambiente, diretora da Escola Pequeno Princípe, Socorro Realina, e o promotor de
justiça Eros Braga.
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Milton Barbosa e Dr. Flávio Márcio são
homenageados com a Medalha Matias Cardoso
Foi realizada na manhã deste
sábado, 08/12, a solenidade de
outorga das Medalhas "Matias
Cardoso" e "Maria da Cruz" às
autoridades civis, políticas, jurídicas e militares, secretários e
cidadãos com relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento e do progresso no
Estado, especialmente na região
norte-mineira. O prefeito de Espinosa, Milton Barbosa Lima, e o
promotor de Justiça Dr. Flávio
Márcio Lopes Pinheiro foram
agraciados com a distinção entregue em cerimônia na cidade
de Matias Cardoso.
As medalhas foram entregues
pelo DesembargadorNelson Missias de Morais, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), e pelo Secretário
Adjunto de Educação de Minas
Gerais, WielandSilberschneider.
Para o prefeito Milton Barbosa, a homenagem recebida é de
extrema importância por ser um
reconhecimento a todos aqueles que fizeram algo relevante
pelo desenvolvimento da região.
"Sinto-me muito honrado e
agradecido à comissão organizadora por essa homenagem, é
muito bom ver o trabalho da nossa equipe de governo, secretários, adjuntos, diretores e demais funcionários ser coroado
de êxito com a medalha da importância da Matias Cardoso,
enfatizou".
O promotor de justiça, Dr. Flávio Márcio Lopes Pinheiro , disse que sentiu honrado em receber a comenda por sintetizar, o
bandeirante Matias Cardoso,
aquele que dá nome à medalha.
"O verdadeiro espírito do sertanejo: força e bravura. Um Promotor de Justiça deve ser bravo,
nunca temendo a luta contra os
poderosos, e forte, jamais recuando diante das dificuldades enfrentadas para a justa aplicação
da lei, concluiu".
Representando a Assembleia

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Missias de Morais, promotor de Justiça, Dr. Flávio Márcio Lopes Pinheiro, e o prefeito
de Espinosa, Milton Barbosa Lima.

Legislativa de Minas Gerais, o
deputado estadual Paulo Guedes ressaltou a importância da
medalha para reviver a "história
tão bonita do Norte de Minas".
"Desde 2011 comemoramos Matias Cardoso como a
primeira cidade de Minas Gerais. Uma região tão esquecida por tantos governos, mas de
um povo aguerrido e que sobrevive em meio às dificuldades. Estamos tendo oportunidade de ver o governo do Estado transferido para cá. Queremos que essa data continue
prestigiada nos próximos governos, com anúncio de obras
importantes e sonhadas para
a região", disse.
O prefeito de Matias Cardoso, Edmárcio Leal, agradeceu

a presença dos morados e autoridades. "Meu coração está
alegre em receber pessoas tão
importantes. Apesar da crise
ainda se honra Matias Cardoso
com essa medalha. Somos
pessoas lutadoras e que querem o melhor para a região.
Hoje é uma honra ver pessoas
da nossa educação sendo homenageadas e reconhecidas
aqui", pontuou.
A comenda foi criada pelo
Decreto nº 45.649, de 18 de julho de 2011 com objetivo de resgatar história e tradições culturais que ajudaram na integração
territorial do Estado. A Medalha
Maria da Cruz é entregue a personalidades femininas e a Medalha Matias Cardoso a personalidades masculinas.

Agraciados com a medalha Matias Cardoso 2018

Promotor de Justiça, Dr. Flávio Márcio Lopes Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desembargador Nelson Missias de Morais, prefeito de Espinosa, Milton Barbosa
Lima, e o secretário Adjunto de Educação de Minas Gerais, WielandSilberschneider

Prefeito de Espinosa, Milton Barbosa Lima, Delegado Regional da Políca Civil, Jurandir
Rodrigues, e o Promotor de Justiça, Dr. Flávio Márcio Lopes Pinheiro

Presidente do TJMG salienta importância do Norte de Minas
O presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais,
desembargador
Nelson
Missias de Morais, foi orador
oficial da solenidade de entrega das Medalhas Matias Cardoso e Maria da Cruz, realizada no sábado (8), na cidade de
Matias Cardoso. Em seu discurso, lembrou a importância
dos mineiros que dão nome à

medalha: Maria da Cruz e
Matias Cardoso.
"Sabemos que o Estado
já tinha o Dia de Minas, em
Mariana, mas criar o dia de
hoje é jogar luz a episódios
pouco conhecidos da história. Momentos como esse
são essenciais para buscarmos nossos antepassados, revermos posições e

não repetir erros históricos",
afirmou, completando que
figuras históricas mostram
que os mineiros não se submetem "pacificamente a decisões autoritárias e contrárias aos interesses da sociedade", como, segundo ele,
fez Maria da Cruz ao se rebelar contra a cobrança de
impostos pelo governo da

época.
A comenda foi criada pelo
Decreto nº 45.649, de 18 de
julho de 2011 com objetivo de
resgatar história e tradições
culturais que ajudaram na
integração territorial do Estado. A Medalha Maria da Cruz é
entregue a personalidades femininas e a Medalha Matias
Cardoso a personalidades

masculinas.
Em 1673, o capitão e mestre de campo, Matias Cardoso
de Almeida, partiu de São Paulo com 125 homens e, em sua
expedição, fundou as comunidades de Morrinhos, Amparo, São Romão e Porto de Salgados, hoje cidade de
Januária. Já Maria da Cruz era
casada com Salvador Cardo-

so de Oliveira, sobrinho de
Matias Cardoso de Almeida.
Ela administrava a fazenda
Pedras de Baixo, cuja casa
grande era um orfanato. Ela e
o filho, Pedro Cardoso de Oliveira, foram considerados os
líderes da revolta contra a cobrança dos quintos atrasados,
feita pelo governador Martinho
Mendonça. (GA).
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Combate à pobreza

Plano beneficia o semiárido
O Projeto de Lei 4.736/17, que institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo e visa beneficiar o semiárido, está pronto para
apreciação do Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. A matéria, de autoria do governador Fernando Pimentel, do PT, recebeu parecer favorável da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, em reunião na tarde dessa
quinta-feira, 6.
Pouco antes, o presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria e relator da matéria, deputado Antonio Carlos Arantes, do PSDB, havia
emitido seu parecer favorável na forma
do substitutivo nº 1. Esse entendimento
foi seguido pelo relator do PL na Comissão do Trabalho, deputado André Quintão, do PT. O projeto não passou pela
Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para sua análise.
Na justificativa da proposição, o
governador explica que o enfrentamento à pobreza no campo demanda uma atuação coordenada dos diversos setores governamentais, para
que promovam melhorias efetivas
nas condições de vida do campo. Segundo a mensagem que encaminha
o projeto, os principais beneficiados
pelo plano serão as populações do
Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha e
dos Vales do Mucuri e do Rio Doce,
além do Norte de Minas. A escolha
desses territórios, afirma a mensagem, decorre de estudos do grupo
coordenador das ações de enfrentamento da pobreza no campo, instituído em 2016.
O texto prevê, entre outras diretrizes, que será utilizado o Cadastro Único para Programas Sociais como base
de dados prioritária para a definição
de políticas públicas, construção de in-

O projeto será apreciado pelo Plenário da Assembleia Legislativa

dicadores e avaliação dos resultados.
Como público do plano, o projeto considera a população do campo em situação de pobreza multidimensional.
TEXTO ORIGINAL - Pela redação original do PL, são priorizados
nesse público os povos e comunidades tradicionais; grupos populacionais
específicos, como acampados, préassentados e assentados da reforma
agrária; jovens e mulheres chefes de
família com baixa escolaridade e com
filhos menores de 15 anos; e outros
grupos populacionais mais expostos
à situação de risco e de vulnerabilidades no meio rural, como idosos,
crianças de até cinco anos e pessoas
com deficiência.
O substitutivo nº 1, da Comissão
de Agropecuária, além de sintetizar

a redação original em alguns trechos, retira do artigo 4º, que especifica o público-alvo do plano, a menção aos povos e comunidades tradicionais a que se refere à Lei 21.147,
de 2014. Também retira a referência aos grupos populacionais específicos, tais como acampados, préassentados e assentados da reforma agrária.
E ainda elimina a referência aos
jovens e mulheres chefes de família
com baixa escolaridade e com filhos
menores de 15 anos e outros grupos
populacionais mais expostos à situação de risco e de vulnerabilidades no
meio rural, como idosos, crianças de
zero a cinco anos e pessoas com deficiência.
A proposição estabelece o con-

ceito de pobreza e de campo para
fins de aplicação de seus comandos,
prevê suas diretrizes, discrimina o público para o qual é primordialmente
voltado e prioriza sua atuação nos
territórios com índices de pobreza
mais acentuados no Estado.
Também fixa os eixos de atuação
do plano e seus objetivos, entre os quais
se destacam: estruturação do meio rural; promoção do acesso a terra e da
inclusão social e produtiva; e desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o atendimento ao público beneficiário. A execução do plano deverá
ocorrer por meio da integração e articulação de programas e metas previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e em suas revisões anuais.

TSE rejeita pedido de cassação de Pimentel
Em decisão unânime, os ministros
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
negaram dois recursos que pediam a
cassação do mandato de Fernando Pimentel, do PT, eleito governador de
Minas Gerais em 2014. Os pedidos foram apresentados pela Coligação Todos por Minas, que apoiava o adversário de Pimentel no pleito daquele ano.
Relator dos processos no TSE, o
ministro Edson Fachin entendeu que
as irregularidades apontadas não foram comprovadas. Seu voto em ambas as ações foi acompanhado integralmente pelos ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga,
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luis
Roberto Barroso e pela presidente da
Corte, ministra Rosa Weber.
ARGUMENTOS - No primeiro re-

curso julgado, foram alegados arrecadação e gastos ilícitos, além de extrapolação do limite de despesas durante a campanha.
Para o ministro Fachin, não houve
descumprimento à legislação, mas, sim,
mera irregularidade formal. De acordo
com os autos, embora a doação de valor repassado pelo então candidato ao
seu comitê financeiro – medida permitida pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/
97) – tenha sido contabilizada em duplicidade, ela foi utilizada de forma correta
para cobrir despesas de sua própria
campanha. A falta, no entender do relator, constituiu irregularidade contábil, mas
não crime eleitoral capaz de levar à cassação do mandato.
“Seria considerar uma ficção jurídica levar em conta duas vezes o mes-

mo gasto”, afirmou Fachin, ao destacar que, a despeito de as contas terem
sido desaprovadas pelo TRE-MG por
outras razões, naquele julgamento também prevaleceu a tese de que não
houve extrapolação do limite de gastos. “As transferências feitas pelo candidato ao comitê financeiro se destinaram ao pagamento das despesas do
próprio candidato, não podendo ser
consideradas como despesas novas”,
enfatizou o magistrado.
Por fim, o relator afirmou que, para
impor a grave sanção da negação de
diploma ou sua cassação, exige-se
demonstração inequívoca da prática
de ilícito e de gravidade revelada pela
violação da legitimidade, da normalidade, do equilíbrio e da moralidade
do processo eleitoral.

PROGRAMAS SOCIAIS - A acusação constante do outro recurso
apreciado na sessão dessa quintafeira era de uso da máquina pública
em benefício da campanha, uma vez
que Pimentel teria aproveitado eventos oficiais do Governo federal em cidades mineiras para favorecer sua
candidatura. A tese também foi rejeitada pelos integrantes da Corte.
O ministro Fachin ressaltou que a
presença de pré-candidatos em solenidades oficiais do Governo Federal
em entrega de bens e serviços não
configura, por si só, ato de abuso de
poder político. Além disso, segundo
declarou em seu voto, as provas demonstram que não existiu destaque a
Fernando Pimentel na condição de précandidato por ocasião dos eventos.

TRE diploma eleitos dia 19
Os eleitos em 2018 em Minas
Gerais serão diplomados pela Justiça Eleitoral no dia 19 de dezembro, em cerimônia no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo
Horizonte, a partir das 17h. A sessão solene, com a presença de todos os integrantes da Corte Eleitoral, será presidida pelo desembargador Pedro Bernardes, presidente
do TRE-MG, e contará com a presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado.

Os veículos de comunicação que
pretendem cobrir o evento devem
credenciar seus profissionais até o
dia 12 de dezembro. Para fazer o
credenciamento, é necessário preencher o formulário disponibilizado
pela Coordenadoria de Comunicação Social do TRE. O uso da credencial, que poderá ser retirada na
entrada do evento, será obrigatório
para entrar no Palácio das Artes e
acompanhar a cerimônia.
Serão credenciados como profissionais de imprensa apenas os fun-

cionários indicados pelos veículos de
comunicação. Assessores, fotógrafos
e cinegrafistas contratados pelos eleitos só poderão ter acesso ao Grande Teatro usando um dos convites
fornecidos pelo Cerimonial do TRE
a cada um dos diplomandos. A Coordenadoria de Comunicação Social vai disponibilizar fotos da solenidade, e o evento será transmitido ao
vivo pela TV Assembleia.
POSSE - A diplomação dos eleitos é um ato previsto na legislação
eleitoral e pode ser realizada, se-

gundo o Calendário Eleitoral, até o
dia 19 de dezembro. O ato consiste
na entrega do diploma aos eleitos,
um documento oficial emitido pelo
TRE, assinado pelo presidente da
instituição, e que é condição para a
posse no próximo dia primeiro de
janeiro. Serão 138 diplomados, nesta ordem: o governador Romeu
Zema e seu vice, Paulo Brant; os
senadores Carlo s Viana e Rodrigo
Pacheco, com os respectivos suplentes; 53 deputados federais e 77
deputados estaduais.

Zema vai congelar salários
para não fazer demissões
O governo do Estado pensa em
congelar os salários dos servidores estaduais, para colocar a situação financeira em dia. Esta possibilidade foi levantada pelo governador eleito Romeu Zema, do Novo,
na sexta-feira, 7, ao participar de
reunião na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), ao
frisar que não existe razoabilidade
de conceder reajustes reais para
qualquer categoria de servidores
diante do cenário de crise fiscal pelo
qual passa o Estado. Ele destacou
que é preciso tomar medidas duras
para evitar que a situação se agrave a ponto que seja necessário demitir servidores efetivos.
“Teremos que tomar um remédio
amargo agora para que a dose desse
mesmo medicamento não tenha que
ser maior no futuro”, disse. Lembrou
que vai precisar do apoio da Assembleia Legislativa para aprovar medidas de ajuste fiscal. O futuro governador recebeu relatório sobre a situação
fiscal do Estado elaborado pela ONG
Contas Abertas e encomendado pela
Fiemg. O estudo aponta amedidas para
enfrentar a crise, entre elas a demissão de 20% dos comissionados e o
plano de demissão também de servidores efetivos – medida excepcional
prevista na legislação em casos de
colapso fiscal de entes federativos.
Zema afirmou que, para não chegar a essa situação será preciso adotar uma linha dura no corte de gastos, o que inclui limitar os reajustes
salariais. “Eu vejo que é muito melhor ficar com o salário estável du-

rante algum tempo do que estar sujeito a não receber salário, que é o
que tem acontecido, não receber
aposentadoria. O Estado chegou a
um ponto em que nem sequer tem
condições de se custear e até, como
é previsto em lei, (pode ter que) demitir servidor estável. Queremos
evitar essas medidas extremas, vai
ser a última coisa que queremos fazer. Mas temos que contar com o
bom senso de quem está no
servi&cc edil;o público sobre essa
questão. Alguém querer reajuste real
de um Estado que está na situação
de Minas me parece estar em órbita, e não no planeta Terra”, frisou.
O governador eleito ainda destacou que a população não pode pagar pelo interesse de uma classe ou
categoria. “O interesse de uma minoria não pode prejudicar a população
do Estado que paga impostos”, observou. Ele defendeu a reforma da
Previdência e a renegociação da dívida do Estado com União. “É imprescindível que haja essa renegociação com o governo federal para
melhoria das contas públicas. Com
essa medida, conseguiríamos congelar o pagamento da dívida por três
anos, o que nos daria um enorme
alívio” destacou”, assegurou.
A renegociação da dívida foi
outro ponto de sugestão apresentada pelo relatório da ONG Contas
Abertas. Eles também indicaram a
privatização de empresas públicas
para que o que for arrecadado seja
utilizado para o pagamento dos juros da dívida.

Associação denuncia tentativa
de “trem da alegria” na Fazenda
Tramita naAssembleia Legislativa de
Minas mais uma tentativa - a segunda
vez só este ano - de se promover um
“trem da alegria” na Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da aprovação
da Emenda 3, ao Projeto de Lei 4877/
2017, que altera o nome do cargo de
apoio administrativo de gestor fazendário para “agente fiscal da Receita Estadual” e transfere todos os cargos administrativos de técnico e analista fazendário para o quadro da fiscalização. A denúncia é da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais
(AFFEMG), feita através de seu presidente, Sinval Pereira da Silva.
Segundo ele, “no apagar das luzes,
sem sequer consultar o titular da pasta, o
Secretário da Fazenda, José Afonso Bicalho, neste caso, os deputados voltam
à prática condenável de aprovar projetos que ferem a moralidade administrativa, o interesse público, a segurança jurídica, os preceitos constitucionais, tudo
em prejuízo do Estado com enorme impacto financeiro para as contas públicas,
num momento de grave crise como esta
que atravessamos”.
“Na linguagem popular, a Emenda
é o famoso “Frankenstein”, ou seja,
consta de um Projeto de Lei do Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA), cujo
objeto não tem a menor relação com a
Secretaria da Fazenda, e muito menos
com as carreiras do órgão. De acordo
com o artigo 284, do Regimento Interno da ALMG, essa prática é absolutamente ilegal. Da mesma forma, A Constituição Federal determina que o acesso a cargo público de carreira só pode
acontecer mediante aprovação em
concurso público e há dezenas de decisões do Supremo Tribunal Federal
nesse sentido. Caso a Emenda seja
aprovada, evidentemente, ser& aacute; questionada no Judiciário.
O impacto financeiro vai muito além
das centenas de milhões referentes

ao acréscimo salarial dos servidores
das carreiras beneficiadas pelo “trem
da alegria”. O prejuízo pode passar
da casa do bilhão. De um lado, a meta
de arrecadação pactuada pelo Fisco,
em 2019, é de um bilhão além do orçamento. Uma medida como essa acaba com a harmonia interna, desorganiza a força de trabalho e arrasa com
o planejamento fiscal, (desde que essa
Emenda se tornou pública, o clima interno está abalado)”, protesta.
O presidente da Associação afirma
que, “por outro lado, tem a insegurança jurídica para os contribuintes e a sociedade. Em outros Estados onde essa
aventura ocorreu, anos depois, a Justiça deu ganho de causa a quem questionou à lei e anulou todos os atos práticos pelos servidores em desvio de função, determinando que aqueles atos
praticados fossem refeitos. Isso se dá
por meio da modulação dos efeitos de
sentença, e significa que, por exemplo,
emissão de certidões, declarações e
homologações, aproveitamento de crédito, cálculos e pagamentos, tudo é anulado em prejuízo de contribuintes e cidadãos. Quando se fala em duzentos e
poucos milhões, isso é um cálculo extremamente conservador, o prejuízo financeiro para o Estado é incalculável,
isso, num momento de crise gravíssima, como sabemos”.
“Devemos destacar que a insegurança jurídica afeta também os servidores, pois como vimos no caso da
Lei 100, depois de anos de serviço,
na hora de aposentar, servidores ficaram de mãos abanando. A Sociedade não aceita mais essas práticas
condenáveis de “trem da alegria”,
aprovação de leis no apagar das luzes, o tal jeitinho para burlar a regra
do processo legislativo, a simulação.
Espera-se que a ALMG não prossiga
com a Emenda 3, ao PL 4877/17”,
desabafa Sinval Pereira.
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Prefeitos ameaçam renunciar aos mandatos

Encarceramento

Retenção de recursos constitucionais pelo governo estadual deixa gestores desesperados
A crise financeira, que se agrava
em Minas, com a retenção de recursos constitucionais dos municípios,
pelo governo do Estado, com dívida
que beira os R$ 11 bilhões, tem levado prefeitos do Norte de Minas ao
desespero e ameaça de renunciar
aos mandatos. Além disso, eles enfrentam sérios problemas de saúde,
com o registro de casos até de infarto,
em função da falta de dinheiro para
honrar compromissos financeiros
com servidores e fornecedores. A expectativa é de que o pedido de intervenção federal em Minas, sugerido
pela Associação dos Municípios da
Área Mineira da Sudene (Amams),
e oficializado ao presidente da República, Michel Temer, do MDB, pela
Associação Mineira de Municípios
(AMM), seja acatado, para que as
prefeituras recebam algum dinheiro
para amenizar a situação, nesta reta
final do mandato do governador Fernando Pimentel, do PT.
Secretário-executivo da Amams, Ronaldo Mota Dias, disse que
a situação está ficando insustentável no Norte de Minas, com as recorrentes retenções de recursos do

ICMS, cujo repasse teria que ser
feito toda terça-feira aos municípios,
e também da saúde e do transporte
escolar. Ele fez estas colocações
ao participar do Programa Na Corda Bamba, na Rádio Terra-AM,
nessa sexta-feira, ao vivo, apresentado pelo jornalista Hélio Machado.
Desesperados, afirmou os prefeitos procuram a Amams e falam até
em renunciar aos mandatos, por
causa da falta de dinheiro para administrar seus municípios. Outros
apresentam sérios problemas d e
saúde decorrentes da crise financeira. “De 52 prefeitos filiados, pelo
menos cinco já cogitaram a possibilidade de renunciarem aos mandatos, sem falar naqueles que já tiveram até infartos”, garantiu Ronaldo Mota, para dimensionar a realidade dos fatos, que se agrava com
o passar do tempo.
O quadro vem se complicando
a cada dia, nos pequenos municípios e vai também se complicar nos
maiores, que ainda não foram tão
afetados. O fator complicador, de
acordo com Ronaldo Mota Dias, é
a constante retenção dos recursos

ASILO PADRE MARTIN KIRSCHT
CNPJ 20.403.796/0001-30
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 DE ACORDO COM A ITG 2002
NOTAS CONTEMPLADAS ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE
CONTABILIDADE ITG 2002 - ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS.
Nota 1 - Contexto operacional
O ASILO PADRE MARTIN KIRSCHT fundado em 09/01./2005 inscrita no
CNPJ/MF sob nº 20.403.796/0001-30 com Estatuto Social primitivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca
de Espinosa-MG, sob o nº de ordem 01, Livro nº A, folhas 01v/02 em 10/
08/2008. É uma associação de direito privado, beneficente, sem fins
lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa
Permanência para Idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado
Tem por finalidade prestar serviços de relevância pública e social público de acolhimento institucional a idosos em situação de vulnerabilidade
e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e convívio com os
familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade.
Nota 2 - Apresentação das demonstrações
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda
corrente nacional, em unidades de reais, de acordo com as práticas
contábeis emanadas da legislação brasileira e estão apresentadas de
acordo com a legislação que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, e, no que se aplica, em
conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de
contabilidade, observando os princípios Fundamentais de Contabilidade.
Nota 3 - Critério de apuração da receita e da despesa
- Para a elaboração dos demonstrativos contábeis foram utilizados o
Regime de Caixa para as receitas, devido a natureza de espontaneidade das contribuições e o Regime de Competência para as despesas;
- A entidade não mantém a provisão para devedores duvidosos, em
decorrência dos recebíveis serem de caráter contributivos e facultativos;
- O imobilizado se apresenta pelo custo histórico de aquisição ou construção e não contabiliza a depreciação, visto que a entidade ser de caráter assistencial e sem fim lucrativo;
- As receitas e despesas da entidade são reconhecidas e apropriadas
com base em documentos que atendem às exigências legais e fiscais.
Em seu regulamento, as fontes de receitas decorrem de coletas realizadas em diversos tipos de reuniões, donativos, contribuições, auxílios,
subvenções pecuniárias, campanhas, promoções e eventos, renda de
bens patrimoniais e rendimentos de aplicações financeiras.
Constituem despesas das unidades vicentinas os gastos autorizados que, direta ou indiretamente, foram efetuados para atingir seus
objetivos institucionais, a saber: alimentos, remédios, utilidades e outras formas, prestados com regularidade ou eventualmente, aos assistidos, pagamento de empregados e encargos sociais e a terceiros por
serviços especiais, pagamento de tributos, tarifas, taxas e contribuições.
As doações, subvenções e contribuições, são lançadas em contas específicas de receitas; todos os recursos obtidos são revertidos
para atividade fim; Sendo aplicados exclusivamente no município de
Espinosa - MG, sede da instituição, obedecendo ao principio de
territorialidade.
NOTA 4 - Outras práticas contábeis
- O patrimônio social da entidade é apresentado em valores atualizados,
composto pelo confronto entre o SUPERAVIT e o DEFICIT de exercício
anteriores;
-O resultado do exercício "superávit " de 2017, de R$ 5.373,10 e "defict"
de 2016 no valor de R$ 76.374,16 e que constam incorporados ao
Patrimônio Social atendendo a resolução CFC 1.409/12, que aprovou a
NBC ITG 2002, em especial no item 15.
Nota 5 - Isenções de tributos e contribuições
Diante de dispositivos legais, o Asilo Padre Martin Kirscht foi beneficiário,
durante o ano de 2017/2016 da isenção da COFINS no valor de R$
8.577,68 e em 2016 o valor de R$ 5.794,69, todos informados na Demonstração do Superavit / Deficit destes exercícios ;
Nota 6 - Contribuição não alcançada pela isenção
-A entidade não usufrui de isenção de quota patronal da previdência
social e de outras entidades. Os valores monetários referente aos exercícios findos em 2017/2016 estão destacados no quadro abaixo:
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS
INSS Patronal
Outras entidades
Totais
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2017
28.806,61
6.481,43
35.288,04

2016
25.634,37
5.767,71
31.402,08
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do ICMS, que o governo do Estado
tem que repassar às prefeituras,
toda terça-feira, deixando-as sem
condições de pagar dívidas. O secretário- executivo da Amams chama a atenção para o caso de Montes Claros, em que a Prefeitura até
agora conseguiu pagar os salários
em dia, mas prevê que há risco de
atraso, justamente por causa da falta de repasse da verba deste tributo,
uma das principais f ontes de receita dos municípios maiores.
A retenção dos recursos, de acordo com o secretário-executivo da
Amams, tem prejudicado as administrações de todas as formas com
reflexos diretos junto à população, em
função do comprometimento de serviços básicos. E isto tem gerado reclamações e contribuído para desgastar os prefeitos, porque o povo
não entende que a culpa é do governo do Estado e não dos gestores
municipais. “O povo precisa entender que a situação não foi criada pelos prefeitos, mas pelo governo Fernando Pimentel, que insiste em reter
ilegalmente recursos constitucionais,
deixando os municípios sem

condiç&oti lde;es de oferecer serviços básicos aos seus moradores”,
explica.
INTERVENÇÃO – Para Ronaldo Mota Dias, a alternativa para
amenizar a situação nesta reta final
do ano e do mandato do governador, é o governo federal atender ao
pedido da entidade e decretar a intervenção federal no Estado, decorrente da desorganização financeira, como prevê a Constituição Federal. Com isso, o interventor poderia segurar recursos do ICMS e
transferi-los aos municípios, amenizando as dificuldades. Ele, o presidente da Amams, Marcelo Felix
e o prefeito de Urucuia, Rutílio Cavalcante, estiveram semana passada, em audiência com o ministro
da Secretaria Geral da Presidência
da República, Carlos Marun,
refor&cce dil;ando o pedindo de intervenção em Minas. Eles saíram
otimistas de que o pleito pode ser
atendido, mesmo com a exiguidade do tempo, já que o mandato encerra-se em 31 de janeiro e este
terá que passar pelo crivo do Congresso Nacional.

Flavio Marcio Lopes Pinheiro (*)

Prende-se muito no Brasil?
Se você é um leitor assíduo dos jornais impressos ou
um telespectador cativo das grandes redes de televisão aberta, certamente já ouviu dizer que o Brasil é um país que prende
muito, ostentando a terceira maior população carcerária do
planeta, a maior parte dela constituída de presos provisórios,
ou seja, aqueles custodiados sem condenação transitada em
julgado.
De tanto se repetir na grande mídia, esses chavões acabam virando lugar comum e as pessoas vão se acostumando
a ler e a ouvir tais informações sem questioná-las, como se
fossem um dado da natureza. Chegou o momento de
desmistificar tais números e mostrar à população a real situação da população carcerária nacional.
Afinal, o Brasil é realmente um país punitivista e que
encarcera em massa os que violam a lei penal? Profissionais
gabaritados como o Dr. Bruno Amorim Carpes, membro do
Ministério Público do Rio Grande do Sul, e o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, percorrem o país ministrando palestras que demolem um
por um os mitos sobre o tema.
Segundo dados oficiais, o país teria cerca de 700 mil
presos. Você, caro leitor, deve pensar que todo esse contingente de pessoas está atrás das grades, não é? Ledo engano. Efetivamente, presos em regime fechado no país são aproximadamente 315 mil pessoas. O restante daquele contingente está cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto,
ou seja, longe dos rigores do cárcere. Fácil perceber que o
superdimensionamento do número de encarcerados.
Ora, como se falar em encarceramento em massa, levando-se em conta o contingente mencionado que efetivamente está atrás das grades (315 mil), num país de mais de
208 milhões de habitantes e no qual, só no ano passado,
foram assassinadas 64 mil pessoas? Somos o país que mais
mata no mundo!
Se levarmos em conta o número de presos por cem mil
habitantes, metodologia levada em conta nos demais países sérios
do mundo, mesmo que considerássemos esse número inflado
de 700 mil (que não corresponde, como vimos, à realidade dos
encarcerados), teríamos 300 presos por 100 mil habitantes, o
que nos afastaria (vejam só!) do terceiro lugar no ranking mundial de presos para o longínquo 36º no ranking mundial.
Se levarmos em conta o fato do Brasil possuir a quinta maior população mundial, não há nada de absurdo ou estarrecedor
na nossa massa carcerária, o que nos permite concluir de forma
segura: não há encarceramento em massa no país!
Não se engane. Por trás do discurso falacioso e mentiroso do 'encarceramento massa' existe uma ideologia
bandidólatra que tenta incutir no pensamento comum da população a ideia de que cadeia não resolve e também de que
a sociedade (injusta e opressora) é a grande culpada pelas
ações individuais dos marginais. Não caia nesse engodo. Se
as prisões estão lotadas, que se construam mais unidades
usando as verbas orçamentárias previstas para tanto, verbas
que estão sendo ano a ano contingenciadas para fazer caixa
e diminuir o rombo nas contas do perdulário e ineficiente
governo federal.
Vemos muitas pessoas no meio acadêmico, na mídia
mainstream e entre as ONGs (Organizações Não Governamentais) defensores ardorosos da política do
desencarceramento. O discurso é sempre o mesmo: cadeia
não resolve! Querem a colocação dos bandidos no olho da
rua para assombrar a vida do cidadão de bem (o engraçado
e não vermos essas mesmas pessoas denunciar a superlotação
de hospitais e a decadência das nossas escolas públicas).
Portanto, dileto leitor, quando se deparar com determinados dados sobre a nossa população carcerária, desconfie,
não caia na armadilha sorrateira lançada com números usados apenas para consolidar o pensamento progressista de
que prisões não resolvem o problema da criminalidade violenta, pois como dizia o escritor escocês Andrew Long 'alguns usam a estatística como os bêbados usam postes: mais
para apoio do que para iluminação'.
Dito tudo isso, longe estou de defender a situação precária e indigna da maior parte dos nossos presídios. O condenado deve expiar a sua culpa por agredir os valores maiores da sociedade com a restrição da sua liberdade, mas conservando os demais direitos que o dignificam como ser humano. Se há superlotação, que se construam mais presídio.
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