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Além das aulas, os adolescentes participam de oficinas de arte, cultura e lazer

Estado oferece cursos de capacitação
e orientação aos jovens que cumprem
medidas no sistema socioeducativo
A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por
meio da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo
(Suase), oferece aos adolescentes que cumprem
medidas nos Centros Socioeducativos do Estado, cursos
complementares e profissionalizantes, dentro e fora
das unidades. Também são oferecidas atividades
esportivas, oficinas de arte, cultura e lazer,
regularmente. Todas as unidades possuem escolas e
contam com o ensino integral, em parceria com
a Secretaria de Estado de Educação (SEE). No ano
passado, o Governo de Minas Gerais inseriu mais de

1.450 jovens em cursos de profissionalização, e nos
últimos três anos foram 4.564 adolescentes instruídos.
As ações são desenvolvidas de forma articulada com
familiares, serviços públicos, organizações nãogovernamentais (ONGs) e instituições privadas. Após
o cumprimento da medida, os adolescentes
desligados do sistema também podem contar com o
apoio do programa Se Liga, da Sesp, de adesão
voluntária, que contribui para o processo de
fortalecimento de vínculos comunitários, familiares e
sociais desses jovens. (Página 3)
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Aberto o edital para instalação de 1.387 cisternas
telhadão multiuso no semiárido mineiro

Com o objetivo de propiciar o acesso à água para
consumo humano as famílias de baixa renda e residentes
na zona rural, o Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte
e Nordeste (Sedinor) e do Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste (Idene), abriu Edital de Chamada
Pública para instalação de 1.387 cisternas telhadão
multiuso (foto). Com a implantação dessa tecnologia
dentro do programa Água para Todos, a ideia é melhorar
as condições de vida dessas famílias, gerando ainda
emprego e renda. A cisterna telhadão multiuso de 25 mil
litros é uma tecnologia social de armazenamento de
água de chuva, constituída por sistema de captação
representado ainda por telhado, calhas e canos. Além
das cisternas e pequenas barragens, o programa
também conta com outras tecnologias como barreiros e
sistemas coletivos de abastecimento de água. (Página 3)
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Advocacia-Geral do Estado
cria canal de
denúncias para
contribuintes
inadimplentes

A Advocacia-Geral do Estado (AGE) criou
novo canal para que a população possa
denunciar contribuintes inadimplentes que
burlam a lei tendo como único propósito não
quitar dívidas. A partir de agora, por meio do
Canal de Denúncias Patrimoniais (Cadepatri),
a AGE pode receber, de qualquer pessoa,
informações úteis para a recuperação de
créditos inscritos em dívida ativa do Estado,
suas autarquias e fundações.
As denúncias podem ser encaminhadas
por pessoas físicas ou jurídicas, por meio
do denunciapatrimonial@advocaciageral.
mg.gov.br ou pelo telefone (31)3218-0770.
O usuário identificado poderá solicitar que
sua identidade seja preservada, não sendo
divulgada a terceiros. A denúncia de forma
identificada também permite que a AGE
contate o usuário para solicitar
esclarecimentos ou complementações se
necessário. Todas as informações obtidas
pela AGE são protegidas pelos sigilos
funcional e profissional inerente à advocacia.
“Os contribuintes que escondem bens,
os devedores contumazes, os maus
pagadores, são exatamente a razão de ser
deste canal. São essas pessoas também que
fazem com que o Judiciário fique com
processos ineficientes por anos, gerando
custos homéricos”, afirma o advogado-geral
do Estado, Onofre Alves Batista Júnior.
Após feitas, via telefone ou e-mail, as
denúncias serão triadas e analisadas pela
AGE, que poderá arquivá-las por cinco anos,
caso não sejam de interesse para
recuperação de créditos, ou encaminhá-las
para unidade da AGE responsável pela
cobrança, para verificação da real
possibilidade de constrição do patrimônio
indicado na denúncia.

