
6 DE MARÇO DE 2017 – SEGUNDA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.015

Curso sobre parceria entre governos e 
terceiro setor abre inscrições hoje

Minas tem 14 mil OSCs cadastradas
que os alunos tenham conhe-
cimentos necessários para 
aplicar corretamente a nova 
legislação nos processos de 
trabalho das parcerias.

Os critérios de aprovação 
são a resolução de todos os 
exercícios (unidades 1 a 6) 
com aproveitamento global 
igual ou superior a 60%. Os 
exercícios são de múltipla 
escolha e podem ser feitos 
em tentativas ilimitadas, sen-
do registrada pelo sistema a 
maior nota obtida.

estimular a participação do 
terceiro setor em políticas 
que o Estado não consegue 
executar com eficiência.
Programa – Dividido em seis 
unidades, o curso tem os 
seguintes objetivos específi-
cos: esclarecer a importância 
do MROSC, seus conceitos e 
normas gerais; explicar como 
a nova legislação modificou 
a forma de trabalho no de-
senvolvimento de projetos e 
atividades de execução das 
políticas públicas; e garantir 

Em Minas Gerais, exis-
tem cerca de 14 mil dessas 
organizações registradas no 
Cadastro Geral de Convenen-
tes (Cagec), mas dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) apontam 
que haveria 36 mil entidades 
desse tipo no Estado.

O MROSC traz regras e 
estratégias que pretendem 
imprimir mais transparência 
e sustentabilidade às parce-
rias entre essas organizações 
e o poder público, além de 

O público-alvo do curso são 
profissionais das organiza-
ções da sociedade civil  (OSCs) 
e servidores públicos. As 
OSCs são organizações priva-
das, sem fins lucrativos, que 
atuam na promoção e na 
defesa de direitos e em ati-
vidades sociais como saúde, 
educação, cultura, assistên-
cia social e moradia, entre 
outras. Sociedades coopera-
tivas e organizações religio-
sas também são considera-
das OSCs.
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As OSCs, como a Apae, são organizações que atuam na promoção de direitos e em atividades sociais

cretarias de Estado de Governo 
(Segov) e de Desenvolvimento 
Social (Sedese) e do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). A 
primeira oferta do curso, em 
setembro, teve 633 inscritos, e 
a segunda, em novembro e de-
zembro, cerca de mil.

com carga horária de 20 ho-
ras, é justamente capacitar os 
participantes sobre a nova lei, 
preparando os alunos para a 
realização de parcerias com o 
poder público.

A atividade é uma iniciativa 
da Escola do Legislativo, das Se-

O MROSC entrou em vi-
gor no Estado em janeiro do 
ano passado e, desde janeiro 
deste ano, passou a vigorar 
em todo o País, devendo ser 
regulamentado por decreto 
elaborado em cada ente fe-
derado. O objetivo do curso, 

Em vigor desde janeiro deste 
ano em todos os municípios 
brasileiros, as regras que pas-
saram a nortear as parcerias 
do terceiro setor com o poder 
público serão tema de novo 
curso a distância oferecido 
pela Escola do Legislativo da 
ALMG. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas a 
partir de hoje, diretamente 
no ambiente virtual da esco-
la (ead.almg.gov.br). O prazo 
de inscrição termina em 16 
de março ou até o preenchi-
mento total das 1,2 mil vagas 
ofertadas. Em caso de dúvida 
ou dificuldade de acesso, o 
interessado pode entrar em 
contato com suporte.ead@
almg.gov.br.

Essa é a terceira edição do 
curso, que trata da Lei de Fo-
mento e Colaboração (Lei Fe-
deral 13.019, de 2014), a qual 
traz o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade 
Civil (MROSC). O período de 
realização é de 21 de março a 
27 de abril, pela plataforma de 
ensino a distância da ALMG. 
Os inscritos serão divididos 
em quatro grupos de 300 par-
ticipantes, cada um deles com 
um tutor à disposição.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Grupo Amaranto
 0h30 Comissão de Transporte (12/12) – Utilização do Aeroporto da 

Pampulha
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

Gerais do século XIX, com Haruf Espíndola
 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 1: 

Importância da história política de Minas Gerais
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Crise nas penitenciárias
 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Leis de drogas e as prisões
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Segurança Pública (1º/11) – Denúncias de 

violação dos direitos de militares no Hospital Militar

 13h Geração – Dança afro-brasileira, com Evandro Passos
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 1: 

Importância da história política de Minas Gerais
 13h45 Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa  – Crise nas penitenciárias
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
	19h30	 #Confirma
 20h Reunião Especial – Entrega do título de Cidadão Honorário do 

Estado de Minas Gerais a Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Crise na segurança pública

•	programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (6/3)
13h55

• Comissão de Veto Total à Proposição de Lei nº 23.330 (Plenarinho IV) – 
empossar o vice-presidente eleito

14 horas
• Comissão de Veto Parcial à Proposição de Lei nº 23.402 (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o veto (turno único)
• Comissão de Veto Total à Proposição de Lei nº 23.330 (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o veto (turno único) 
• Comissão de Veto Total à Proposição de Lei nº 23.331 (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o veto (turno único)
• Comissão de Veto Total à Proposição de Lei nº 23.394 (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o veto (turno único)
• Poemas da terra ao céu (Galeria de Arte) – abertura de visitação à mos-

tra de pinturas, desenhos e gravuras de Gisele Moura
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de Cidadão Honorário do 
Estado a Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Terça-feira (7/3)
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade Kennedy de 
 Minas Gerais

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Quarta-feira (8/3)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

Quinta-feira (9/3)
13h30 

• Fórum Técnico das Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião 
 preparatória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Galeria abre mostra de artes plásticas

Exposição da artista Gisele Moura pode ser visitada a partir de hoje

Divulgação

A Galeria de Arte do Espaço 
Político-Cultural Gustavo Ca-
panema, da ALMG, abre hoje 
a exposição Poemas da terra 
ao céu, da artista plástica Gise-
le Moura. Suas obras em acrí-
lica sobre tela, desenhos em 
nanquim e gravuras podem 
ser vistas, nesta segunda, das 
14 às 18 horas. De amanhã até 
o dia 24 deste mês, quando a 
exposição se encerra, a visita-
ção será das 8 às 18 horas.

Formada em Desenho, 
Gisele Moura é mineira e já 
morou em diferentes cidades 
do Brasil e do exterior, nas 

quais buscou inspiração para 
seus trabalhos. Segundo ela, 
a dança e o canto, suas gran-
des paixões, também influen-
ciam suas pinturas. “Cantei 
andando pelas ruas de todos 
os lugares onde fui, ouvi mú-
sicas ao pintar e escrevi letras 
de canções em meus qua-
dros”, conta. Gisele também 
faz ilustrações para livros e 
já ganhou prêmio da Revista 
Literária, da UFMG.

A Galeria de Arte fica na 
Rua Rodrigues Caldas, 30, 
Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte.

CULTURA


