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TAIOBEIRAS

DOM MAURO, ‘ O BISPO PEREGRINO’’ RETORNA A TAIOBEIRAS

Cidade abriga, pela segunda vez, encontro regional com participação do Bispo Dom Mauro Morelli
Bispo emérito da Diocese
de Duque de Caxias e Presidente
do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional
Sustentável de Minas
G e ra i s ( C O N S E A- M G ) , D o m
Mauro Morelli (foto ao lado) é
esperado em Taiobeiras nesta
próxima terça-feira, 02 de julho.
Ele vem para a abertura da
Oficina Regional do Programa
Estruturador Cultivar, Nutrir e
Educar, proferindo a palestra
Binomio Educação e Nutrição:
Direito Humano à Alimentação
Saudável, Adequada e Solidária.
Conhecido como ‘‘o Bispo
Peregrino’’. Dom Mauro esteve
em Taiobeiras em abril do ano
passado, quando participou de
seminário sobre o programa, e
defende a alimentação como um
direito básico do ser humano.

ALIMENTAR E EDUCAR
Criado pelo governo
mineiro para cumprir dois
objetivos de uma só vez - o apoio
à agricultura familiar e o reforço
à merenda escolar - o programa
está vinculado à Secretaria Geral
da Governadoria e sua gerência
estadual é feita por meio do
Comitê Temático de Segurança
Alimentar e Nutricional
Sustentável (CTSANS), em
conjunto com as Secretarias de
Estado da Educação, da Saúde,
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. No ano passado,
foi implantado em 85 municípios
do estado - entre eles Taiobeiras,
com a realização de seminários
de lançamento e a criação do
Comitê Gestor em cada um
deles. Integrante do Projeto Es-

tratégico de Fortalecimento da
Agricultura Familiar para o
Abastecimento Alimentar, da
Secretaria
de Agricultura do
Estado, o programa foi ampliado
e deve chegar, este ano, a 1.571
agricultores familiares,
abrangendo 130 municípios de
sete regiões do Estado.

PALESTRAS E OFICINAS
Segundo os organizadores, cerca de 150
pessoas, de 14 municípios do
Alto Rio Pado, sao esperadas
para o evento em Taiobeiras,
que será realizado em dois dias:
o p r i m e i r o, d e d i c a d o à s
palestras e com a programação
sendo aberta às 12:00 horas da
terça-feira com o credenciamento dos participantes; e o
segundo, dedicado às oficinas
técnicas, com as atividades
começando às 08:30 horas da
manhã e com o encerramento
previsto para as 17:00 horas. O
local escolhido foi a Escola Muni-

nicipal João da Cruz Santos, que
possui amplo auditório e espaço
para o desenvolvimento das
oficinas.
Além de Dom Mauro, o
evento contará com a presença
da Subsecretária Estadual de
D e s e n v o l v i m e n t o Re g i o n a l
Urbano e Secretária Geral do
Consea, Beatriz Morais de Sá
Rabelo Correia; da Secretária
Executiva do Comitê Tematico de
Segurança Alimentar e
Nutricional, Jacqueline
Junqueira; do prefeito de
Taiobeiras, Danilo Mendes (é
aguardada ainda a participação
de prefeitos de 14 municípios da
microrregião: Berizal, Curral de
Dentro, Fruta de Leite,
Indaiabira, Montezuma, Ninheira
Novorizonte, Rio Pardo de Minas,
Rubelita, Salinas, Santo Antonio
do Retiro, São João do Paraíso,
Vargem Grande do Rio Pardo e
Santa Cruz de Salinas), além de
representantes das secretarias
estaduais e instituiçoes
envolvidas com o programa.

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE EM PAUTA, EM REUNIÃO COM PROMOTOR
Será realizada nesta
terça-feira (02/07) às 09:00
horas, na sala de audiência do
Fórum Frei Jucundiano Kok, em
Taiobeiras, reunião coordenada
pelo promotor José Cícero
Barbosa da Silva Júnior sobre o
PGA/NM – Programa de Gestão
Ambiental Norte Mineiro. Com a
participação da Coordenadora
das Promotorias de Justiça de
Defesa da Sub-Bacia dos Rios
Verde Grande e Pardo, Ana
Heloísa Marcondes da Silveira,

de Prefeitos, Assessores
Jurídicos,
Secretários
Municipais de Meio Ambiente,
Urbanismo, Cultura e Turismo,
além dos representantes legais
dos Conselhos Municipais do
Meio Ambiente (CODEMA),
Urbanismo (COMPUR) e de
Cultura, a reunião terá como
objetivo principal a troca de
informações para a efetivaçao
do programa e o fortalecimento
dos Sistemas Municipais de Meio
Ambiente (SISMUMAS).

Segundo o promotor, ''o
objetivo do Programa de Gestão
Ambiental Norte Mineiro é
auxiliar os gestores municipais e
a sociedade civil organizada na
busca do aperfeiçoamento da
gestão
ambiental, cultural,
histórica e urbanística, para que
possam alcançar melhorias na
qualidade de vida da população e
aplicar de forma correta os
recursos públicas oriundos dos
fundos municipais do meio
ambiente e cultura''.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E O COMÉRCIO PREPARAM ‘‘O EVENTO DO ANO’’
Estimular as vendas, com a
atração de clientes locais e de toda a
região. Esta é a mais nova iniciativa
da secretaria municipal de
desenvolvimento econômico que,
em parceria com o comércio e
instituições de apoio e fomento ao
setor, está preparando um grande
evento para o segundo semestre e
que, com certeza, será mais um
marco para a cidade. ‘‘Queremos
proporcionar uma grande
liquidação, com a participação de
lojistas de vários segmentos. Isso
vai proporcionar ao comprador, local
e regional, a compra com preços

reduzidos e ao comerciante o
incremento de suas vendas’’ comenta o secretário Éder
Marques.
Chamada inicialmente de
‘‘Liquida Taio’’, a promoção vem
sendo esboçada em detalhes pela
secretaria, que já iniciou uma série
de reuniões com os parceiros e
ainda não divulga de que maneira
pretende atingir o objetivo. ‘‘Na
hora certa colocaremos essa
campanha nas ruas, mas podemos
adiantar que, com os parceiros que
já possuímos e com o forte apoio da
Prefeitura, já adiantado pelo prefei-

to Danilo Mendes, teremos um
grande acontecimento que benefiará
toda a cidade’’ - completou o
secretário.

REGISTRANDO

Registrando (ao lado) - primeira foto, Caminhada Contra as Drogas na quarta(26/06). Na segunda foto o prefeito Danilo Mendes, o presidente da Câmara
e secretários recepcionando os homenageados que receberam a comenda História Viva, entregue há
dois meses durante a Festa de Maio. Foi na sexta-feira (28/06), na sala de reuniões da Prefeitura.

