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Restauro

Imagem de N. Sra. da Medalha não chega para Dia da Padroeira
MONTE SIÃO – Ao contrário do esperado, a imagem da padroeira de Monte
Sião – Nossa Senhora da
Medalha Milagrosa – ainda
passa pelo processo de restauração e não voltará em
tempo das comemorações
do dia dedicado a ela.
A imagem da santa partiu
de Monte Sião em julho, para
o processo de restauração,
que está sendo feito pela especialista Marcia de Mathias
Rizzo, em São Paulo. A previsão inicial era de quatro
Divulgação

A restauradora Márcia Rizzo disse que
o trabalho está sendo bem minucioso

meses de trabalho, porém o
processo não tem data certa para terminar.
Segundo o pároco da cidade, Rodrigo Carneiro Paiva Mendes, a festa não está
sendo prejudicada. “A imagem é um sinal, independente da imagem original não
estar aqui, iremos realizar a
novena, pois estaremos rezando a vida de Maria e ela
nos encaminhando a Jesus”,
destacou o padre. As celebrações estão sendo feitas
com uma imagem da Santa,
de 1929, que substituiu a original do Santuário na década de 1930.
De acordo com a restauradora que está cuidando do
procedimento, a imagem da
Nossa Senhora da Medalha
Milagrosa está passando por
um procedimento bastante
minucioso, já que a peça –
centenária – sofreu diversas
intervenções ao longo do
tempo. “O trabalho de restauração está sendo bastante minucioso e trabalhoso. A
obra foi modificada e repintada várias vezes e estamos
removendo mecanicamente,
com bisturi, as camadas de
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Onze camadas de tinta e massa estão sendo removidas da imagem de
Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, durante o processo de restauração

A pintura original do rosto da Santa
surge após o trabalho mecânico
(usando bisturi); imagem centenária
ainda não tem data para retornar

Com o trabalho de recuperação da
imagem, elementos originais já aparecem, como as rosas do vestido
de Nossa Senhora

na, entre outros. Sempre começamos o trabalho de restauro com o estudo detalhado da parte histórica e iconográfica da obra. A igreja
nos forneceu todo o material que possuía a esse respeito”, explicou Márcia. “Está
sendo uma grande honra
para nós poder participar
desse trabalho e esperamos
corresponder à expectativa
do povo de Monte Sião”,
completou a restauradora.

Segundo padre Rodrigo, um
vídeo está sendo exibido no
início da novena, explicando o procedimento e o andamento do trabalho.
A imagem chegou em
Monte Sião em 1860, trazida de Portugal a pedido do
português João Pereira Batista Machado, morador da
cidade. Do Rio de Janeiro
até Monte Sião, a Santa viajou entre os tropeiros até ser
colocada no altar da Igreja.

massa e de tinta até chegar
na pintura original. Fizemos
diversas prospecções em diferentes locais para achar a
primeira pintura”, explicou
Márcia.
A imagem possuía 11 camadas de repintura. Com o
procedimento, detalhes da
peça original já estão aparecendo, como as rosas encontradas no vestido de Nossa Senhora e a pintura original do rosto. Por conta
desses percalços durante o
procedimento de restaura-

Vigilância

ção, o prazo inicialmente
estimado de quatro meses
não será cumprido.
Processo – A imagem
original está sendo restaurada com base em um levantamento detalhado feito pela
profissional que está atuando nesse processo desde
2014, quando iniciou a pesquisa envolvendo a imagem
da Santa. “Ela é composta
por diversos materiais, como: madeira policromada,
papier mache, gesse, resi-

Entidades sociais

Moradores aderem a projeto Termina na segunda-feira, 30, prazo
Rede de Vizinhos Protegidos de inscrição para a verba pecuniária
Arquivo/ TDA

A primeira etapa do projeto começou com um encontro entre os moradores do Jardim América e o Tenente Élcio

MONTE SIÃO – Na segunda-feira, 30, os moradores do bairro Jardim América receberão a placa do
projeto “Rede de Vizinhos
Protegidos”, fomentado pela
Polícia Militar. A entrega
ocorrerá no Rancho Righetto (Avenida Guatemala,
628), às 19h.
Agora, as casas que fazem parte do projeto terão
uma placa sinalizando que
naquele bairro há a vigilância pela rede de vizinhos.
Segundo o comandante do
batalhão da PM de Monte
Sião, Tenente Élcio Heremita, as placas funcionam como
prevenção, já que ajudam a

coibir ações criminosas.
O projeto “Rede de Vizinhos Protegidos” foi criado
há cerca de dez anos pela 9ª
Companhia Especial do 34º
Batalhão, responsável pela
Região Noroeste de Belo Horizonte e instituído em Monte
Sião, em julho deste ano, sob
o comando do Tenente PM
Élcio Heremita. De acordo
com o Tenente, o índice de
crimes reduziu em todos os
locais de Minas Gerais onde
o projeto foi adotado.
O objetivo é envolver os
vizinhos na monitoria de seus
bairros e mantê-los em parceria com a PM, para coibir
tentativas de furtos e invasão

em residências.
No projeto, os vizinhos se
mantêm atentos ao bairro e
comunicam a polícia sobre
atividades suspeitas. Os policiais orientam os moradores que fazem parte do projeto sobre como agir e quais
atitudes tomar para fazer
essa vigilância, com segurança. Reuniões mensais
são programadas para que
haja a troca de ideias e de
informações entre polícia e
moradores.
Em Monte Sião, a ideia
começou a ser colocada em
pratica em julho deste ano e
a intenção é ampliar para os
demais bairros da cidade.

MONTE SIÃO – Os responsáveis por entidades assistenciais poderão se inscrever até segunda-feira, 30,
para se candidatar a receber
as verbas pecuniárias destinadas pelo Fórum da comarca local. O edital foi publicado no início do mês e os interessados terão até as 18h
para manifestar interesse
pela verba. Poderão participar entidades públicas ou privadas, desde que tenha finalidade social.
Os interessados que ainda não fizeram a inscrição
deverão protocolar, dentro do
prazo estipulado, os documentos exigidos no edital.
Deverá ser apresentado o formulário de interesse, preenchido (que está disponibilizado na secretária do Fórum),
juntamente com o plano de
projeto com informações sobre finalidade; tipo de atividade que pretende desenvolver; exposição sobre a relevância social do projeto; tipo
de pessoa a que se destina a
entidade; tipo e número de
pessoas beneficiadas; identificação completa da pessoa
responsável pela elaboração
e execução do projeto, quando não coincidir com o gestor da entidade; discrimina-

ção dos recursos necessários para aplicar o projeto (materiais e humanos); período
de execução; valor total do
projeto; outras fontes de financiamento, se houver. Também será necessário apresentar cópia simples dos documentos comprobatórios da
regularidade da constituição
da entidade.
Os pedidos serão analisados pela assistente social do
Fórum, que deverá emitir parecer após 15 dias a contar do
término do período de inscrições. A decisão final caberá
ao juiz da comarca, Fernando
Lino dos Reis, e ao promotor
público, Marco Antonio Meiken.
A verba pecuniária é o re-

curso obtido através da aplicação de penas alternativas,
aplicada em casos de pequenos crimes com pena máxima de quatro anos. Nesses
casos, os réus são condenados a doar determinada quantia em dinheiro para instituições sociais. A Resolução nº
154, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) determina que
os valores das penas pecuniárias devam ser destinados
a uma conta judicial, ao invés de conduzir pequenas
verbas para diversas entidades. A pena pecuniária pode
variar de um a 365 salários
mínimos, mas, em média, seu
valor é estipulado entre dois
a cinco salários mínimos.
Isabela Fernandes

Os interessados terão até segunda-feira, 30 para se inscrever

ICMS

Cadastro Simplificado cria novas regras
Passeio ciclístico arrecada mantimentos para recolhimento de diferencial de alíquota
Solidariedade

para cesta básica do “Natal Solidário”
MONTE SIÃO – No domingo, 6 de dezembro, as
ruas de Monte Sião serão tomado pelas bicicletas. Cerca
de 200 pessoas deverão participar do 1º Passeio Ciclístico Ecológico Natal Solidário.
O passeio sairá da Praça
Antônio Osvaldo Bernardi
(Magioli), às 8h.
Os interessados em participar deverão comparecer na
hora para a inscrição. O valor será um quilo de alimento
não perecível por bicicleta.
Não há limite de idade para
participar do evento.
O passeio ciclístico terá
17 quilômetros de extensão,
partindo da Praça e seguindo pela Rua Juscelino Kubitschek, entrando pela estrada
de terra (prolongamento da
JK), em direção ao Thermar
Water Park, retornando pela
Rua do Tanque.
No Thermas, haverá um

ponto de apoio para os participantes, com entrega de um
kit “energético”, composto por
banana e sementes, que ajudam a recompor a energia
para seguir o trajeto. Um carro de som acompanhará o
grupo, pedindo mantimentos
aos moradores do trajeto do
passeio. A Polícia Militar irá
acompanhar o passeio, para
orientar o trânsito por onde o
grupo deverá passar.
Além da arrecadação de
alimentos com a inscrição
das bicicletas, durante o trajeto haverá coleta de donativos entre os moradores que
quiserem contribuir sem participar do passeio. De acordo
com Claudio Ferraz, um dos
organizadores da iniciativa, a
arrecadação de mantimentos
continuará na Praça do Magioli ao longo da manhã. Os
voluntá-rios que quiserem
doar alimentos não perecíveis

poderão levar até a barraca
que estará montada na Praça
durante todo o período da manhã.
A ação Natal Solidário está
sendo organizada pelo Rotary Clube, com apoio de diversas entidades públicas e
setores privados. O objetivo
é incrementar os donativos
que o clube arrecada anualmente, que são destinados
para as famílias carentes do
município. “Sempre fazemos
esta ação no supermercado,
mas ano passado faltaram alguns itens. Um colega rotariano deu a ideia do passeio e
resolvemos unir com a ação
do Natal Solidário”, explicou
Cláudio.
Todos os mantimentos serão organizados em cestas
básicas e distribuídos para
famílias que precisam. O que
excede é revertido para a
Apae de Monte Sião.

GERAL – A Secretaria de
Fazenda de Minas Gerais
anunciou, na quarta-feira, 25,
a criação do Cadastro Simplificado para o recolhimento
do diferencial de alíquota do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação (ICMS).
A regra incide sobre as
operações que envolvam estados diferentes e atende a
exigência da Emenda Constitucional (EM) nº 87/2015,
que entrará em vigorar em janeiro de 2016.
Antes da Emenda, o ICMS
das transações interestaduais
– como as vendas pela internet – era revertido integralmente para o estado de origem, calculado pela alíquota
interna do estado de origem.
A partir da nova regra, o estado de destino também receberá parte do diferencial da alíquota. O valor será correspon-

dente a diferença entre o
ICMS destacado na operação
interna e interestadual.
Até 2019, esse diferencial
será distribuído entre os estados envolvidos na transação, porém, a partir de 2019,
o valor do repasse será revertido integralmente para o
local de destino.
Com o Cadastro Simplificado, o Estado de Minas Gerais passa a dispensar as
empresas de outros estados
de fazer inscrição do Cadastro de Contribuintes do ICMS
Substitutos Tributários (ST)
Externos. Uma das vantagens
do Cadastro Simplificado é
permitir que os contribuintes
paguem o imposto devido até
o dia 15 do mês seguinte à
emissão da Nota Fiscal.
Para as empresas mineiras, a orientação da Secretaria de Fazenda é para que
procurem os estados que possuem operações comerciais
para se informarem sobre as
medidas adotadas sobre o re-

colhimento deste diferencial.
Cadastro – A legislação
mineira que regulamentará
esse procedimento está em
elaboração e contemplará um
Cadastro Simplificado e específico para o cumprimento
das obrigações da Emenda
Constitucional.
O Cadastro Simplificado
será disponibilizado no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual
(SIARE ), e permitirá ao contribuinte cadastrado a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).
A implementação do Cadastro Simplificado no SIARE
não impede aos contribuintes
de outra UF que possuírem
um número significativo de
operações destinadas a consumidor final não contribuinte
em Minas Gerais, de solicitar
a Inscrição de Substituto Tributário, através do Cadastro
Sincronizado Nacional, pelo
site da Secretaria.

