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Começaram ontem as aulas da 6ª fase do
programa de alfabetização de jovens e adultos,
Cidadão Nota Dez, em 188 municípios das
regiões Norte e Nordeste de Minas. Nessa etapa,
participam 50 mil alunos. 

Durante todo o mês de abril, os alfabetiza-
dores do programa foram capacitados pela equi-
pe coordenadora do Cidadão Nota Dez e recebe-
ram toda a orientação pedagógica com metodo-
logias de ensino adequadas para trabalhar com
assuntos multidisciplinares. 

O programa é uma parceria do Governo de
Minas, por meio da Secretaria de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas (Sedvan) e Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste de Minas (Idene), com o
Governo federal, por meio do Movimento de
Educação de Base - MEB/Programa Brasil
Alfabetizado.

Inscrições

Com objetivo de alcançar o maior número
possível de pessoas, o Cidadão Nota Dez já está
recebendo inscrições e cadastros dos alfabetiza-
dores para a próxima fase do programa. Os inte-
ressados em trabalhar como alfabetizadores
devem ter Ensino Médio completo, mínimo de
18 anos de idade, e disponibilidade para atuar
durante os oito meses de duração de cada fase.

É necessário também, formar turmas com
no mínimo 15 e no máximo 25 alunos, para a
área urbana, e com no mínimo sete alunos, para
a zona rural, todos com, pelo menos, 15 anos de
idade. Os alfabetizadores precisam passar por
uma capacitação presencial e capacitações con-
tinuadas para formação metodológica.

As inscrições devem ser feitas no Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas (Idene), na sala do Programa Cidadão
Nota Dez (Rua Daniel Costa, Nº. 665, Bairro
Jardim São Luiz, em Montes Claros). Outras
informações podem ser obtidas pelo telefone
(38) 3224 7214.

Alfabetização

O programa promove o controle e combate
ao analfabetismo entre jovens e adultos e trata a
alfabetização como um processo que potenciali-
za a emancipação social das comunidades para a
gestão de políticas sociais. Já foram beneficiados
cerca de 300 mil cidadãos, alfabetizados 132 mil
jovens e adultos e capacitados 1880 parceiros,
entre alfabetizadores, gestores, coordenadores e
supervisores. 

A Secretaria de Estado de Esportes e da
Juventude (Seej), por meio da Coordenadoria
Especial da Juventude, lança hoje, das 10 às
12 horas, a edição 2009 do projeto Chefs do
Amanhã. O evento acontecerá no Centro
Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR
(Rua Belém, 40, Bairro Esplanada). Aprimei-
ra turma é formada por alunos de escolas do
entorno do CMRR. A previsão é que este ano
o projeto beneficie mil jovens e o processo
seletivo será feito de forma gradual. 

Na oportunidade, a Seej assinará a
renovação do convênio com a Fundação
Estadual do Meio Ambiente (Feam), o
Serviço Voluntário de Assistência Social
(Servas), o Centro Mineiro de Referência
em Resíduos e a Ceasa Minas para dar con-
tinuidade aos trabalhos com os jovens em

situação de vulnerabilidade social de Belo
Horizonte e Contagem.

Como é

O Chefs do Amanhã é um curso de culi-
nária voltado para alunos carentes que tem
por finalidade incentivar o interesse e a parti-
cipação dos jovens em uma nova concepção
de culinária básica e saudável. Os alunos são
orientados a aproveitar ao máximo os nutrien-
tes dos alimentos e evitar o desperdício de
resíduos sólidos. A proposta é que, após parti-
ciparem do curso, os jovens se transformem
em multiplicadores da experiência na família,
na escola e na comunidade. 

A novidade deste ano é a entrada de
outras instituições no projeto: as secretarias de
Estado de Defesa Social, por meio dos centros

de internação, e de Educação, por meio do
Programa Educacional de Atenção ao Jovem
(Peas Juventude). O Mercado Central será
parceiro do programa e vai oferecer aulas,
também, em sua cozinha experimental. 

Em 2008, o Chefs do Amanhã capacitou
280 jovens de Belo Horizonte e Contagem. As
aulas foram no Prodal - Banco de Alimentos
da Ceasa Minas para jovens que estudam em
escolas do entorno e dependentes químicos
em tratamento. O curso também foi desenvol-
vido na cozinha experimental do Centro
Mineiro de Referência em Resíduos, na
Região Leste de Belo Horizonte, para alunos
que estudam nas proximidades. A seleção dos
beneficiados foi feita pelos próprios órgãos e
no caso dos dependentes em tratamento, pela
Subsecretaria Antidrogas da SEEJ. 

A Secretaria de Estado Desenvolvimento Social (Sedese)
está capacitando, durante esta semana, conselheiros tutelares
municipais e estaduais de Timóteo, na região do Rio Doce. A
iniciativa faz parte das ações da Campanha Proteja Nossas
Crianças e busca melhorar e qualificar o atendimento às crian-
ças e aos adolescentes. São capacitados 110 conselheiros de 43
municípios do entorno. 

O projeto tem como prioridade treinar, até junho deste ano,
3.212 conselheiros dos 853 municípios de Minas Gerais, com

foco naqueles que apresentam menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Governador Valadares, Montes Claros, Unaí,
Curvelo, Almenara e Passos já sediaram o treinamento.

Proteja 

A campanha Proteja Nossas Crianças é a uma das maiores
iniciativas já realizadas no País de combate à violência domés-
tica e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Envolve
toda a sociedade civil e incentiva a população mineira a denun-

ciar casos de violência. 
O número de denúncias de crimes contra crianças e adoles-

centes recebidas pelo Disque Direitos Humanos (0800 31 11 19)
do Governo de Minas cresceu 21% no primeiro trimestre
deste ano, em comparação com o mesmo período de 2008.
Foram 547 denúncias recebidas contra 450. Levando em con-
sideração apenas o mês de março desse ano, o crescimento é
de 45% com 220 ligações, sendo que no mesmo mês, em
2008, foram 151 denúncias.
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