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Governador do DF visita mais 
uma creche em Sobradinho II
Cada uma das instituições atende 112 crianças até cinco anos de idade

O governador Rodrigo Rollem-
berg e o secretário de Edu-
cação, Júlio Gregório, visita-

ram, hoje, mais uma creche recém-
-inaugurada, em Sobradinho. O 
Centro de Educação da Primeira 
Infância - Creche Canela de Ema, 
entrou em funcionamento nesta 
semana e já atende a população da 
região, que conta com outra cre-
che na QR 3. A instituição  atende 
a 112 crianças até cinco anos de 
idade, das 7h30 às 17h30, com cin-
co refeições diárias. Até o fim do 
mês de abril serão inaugurados 11 
Centros de Educação da Primeira 
Infância no Distrito Federal.

Até o dia 21 de abril, dia do ani-
versário de Brasília, outras  insti-
tuições de ensino infantil no mes-
mo padrão serão inauguradas em 
diferentes localidades, e concluídas 
25 obras até o final de 2015, além 
de fechar convênio com o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação para construção de 51 
estabelecimentos. Somando-se a 
novos acordos com creches con-

veniadas, devem ser abertas mais 
12,5 mil vagas. “É uma grande 
emoção entregar mais uma creche 
desse porte ao DF e poder dar a 
possibilidade de um futuro melhor 
a todas essas crianças”, enfatizou 
Rollemberg ao conhecer as depen-
dências.

Além da alimentação ofere-
cidas às crianças, a instituição 
conta com playground, berçário 

e biblioteca, salas amplas e pátio, 
entre outras instalações. Até de-
zembro, o DF ganhará outros 24 
Centros de Educação da Primeira 
Infância.

Rollemberg ressaltou que o go-
verno está atento à necessidade de 
ampliação do número de creches e 
à distribuição geográfica das uni-
dades. “Esse é o grande desafio. 
Para os próximos anos, queremos 

identificar os locais de maior de-
manda para investir onde as pes-
soas mais precisam”.

Para concorrer a uma vaga, pais 
ou responsáveis devem apresentar 
documento pessoal e da criança  
na Coordenação da Regional de 
Ensino da região onde funciona a 
instituição. 

EDUCAÇÃO

CRECHES – Com as qua-
tro creches instaladas 
em 2015, a população de 
Brasília conta hoje com 
30 desse tipo, além de 60 
creches conveniadas. Até 
o final do ano, o governo 
deve entregar outros 24 
novos equipamentos públi-
cos como esse à população. 
Durante a campanha 
eleitoral, Rollemberg afir-
mou que o DF tinha 122 
mil crianças  de 0 a 3 anos 
sem acesso a creches e 
prometeu criar 61 mil va-
gas em quatro anos.

Até 21 de abril, outras instituições de ensino infantil serão inauguradas
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Microempresas terão multas reduzidas
Decreto sobre o assunto foi publicado na edição de hoje do DO

Foi publicado no Diário Ofi-
cial da União (DO), hoje,texto 
que orienta o empresariado para 
a redução de multas relativas às 
obrigações acessórias do Sim-
ples Nacional. De acordo com o 
Comitê Gestor do Simples Na-
cional, a recomendação é para 
entes federados, União, estados, 
municípios e o Distrito Federal, 
quanto à diminuição de multas 

para microempreendedores 
individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte op-
tantes pelo Simples Nacional. A 
decisão foi tomada no dia 8 de 
abril em reunião de conselhei-
ros da Receita Federal, estados 
e municípios.

De acordo com o texto, alter-
nativamente, as multas deverão 
ter fixação legal de valores es-

pecíficos e mais favoráveis ou 
redução de 90% para o micro-
empreendedor individual e 50% 
para microempresa ou empresa 
de pequeno porte.

O comitê decidiu que a redu-
ção não se aplica na hipótese de 
fraude, resistência ou embaraço 
à fiscalização ou ausência de 
pagamento da multa no prazo 
de 30 dias após a notificação.

É BOM SABER

Administração 
junto do povo

Ação no Riacho Fundo II 
aproxima administração e 
moradores. Até amanhã, 
servidores do órgão e re-
presentantes da Polícia 
Militar, da Novacap, do 
Centro de Referência de 
Assistência Social, do 
Serviço de Limpeza Urba-
na, do Corpo de Bombei-
ros Militar, entre outras 
instituições, estarão nas 
QNs 12 e 9B para regis-
trar pedidos, tirar dúvi-
das e colher reclamações. 

PIB do Brasil
vai ter queda

Um relatorio do  Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) indicou que vai ocor-
rer no Brasil uma queda de 
1% no PIB e o aumento 
da inflação em 7,8%. Já 
na   América Latina e Ca-
ribe, o PIB deve crescer só 
0,9% neste ano. Se con-
firmada essa previsão de 
encolhimento da economia 
brasileira, será o pior re-
sultado desde a queda de 
4,2% registrada em 1990. 
Em janeiro, o fundo previa 
um crescimento de 0,3% 
em 2015. Na América do 
Sul, apenas a Venezuela 
deve ter um resultado pior.
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