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Escolas
Rurais
recebem nova edição do Câmara nas Escolas
Página 3 Governo do Estado

inaugura mais três unidades
regionais do Corpo de Bombeiros
Pesquisa interna de um partido não governista testou onze
pré-candidatos mineiros ao Senado em dois cenários: com e sem
Aécio Neves. O senador tucano aparece em segundo lugar, atrás
de Dilma Rousseff, a líder em ambas as situações. Quando Aécio
é excluído da lista de opções, uma parte menor dos seus eleitores se distribui entre vários candidatos enquanto o índice de indecisos/nulos dá um grande salto. A maioria dos eleitores aecistas
rejeita votar em outro que nome não seja o seu candidato. Os
dados evidenciam a força Aécio ainda tem, portanto ainda competitivo em Minas, com um eleitorado cativo que lhe possibilitaria uma reeleição. Ele está longe de ser o que já foi no passado, mas também não está morto como muitos supõem.
A nova pesquisa ainda permite duas conclusões que devem
tirar o sono de muita gente. Uma, se não lançar Dilma ao Senado, o PT corre o risco de não ocupar nenhuma das vagas, que
iriam ambas para a oposição; ou seja, os petistas mineiros precisam da ex-presidente em sua
chapa. A outra, se Aécio mudar de ideia e decidir disputar
a eleição, ele pode roubar a
cena na oposição e reeditar em
Minas a disputa presidenciável de 2014.
A pesquisa recentíssima,
feita nos dias 18 a 20 com
2.991 eleitores de 189 municípios, não foi registrada no
TSE para divulgação. Mas tivemos acesso aos dados reservados e constatou que, sem
TV DIGITAL &
Aécio, a segunda vaga passa a
ser disputada por dois candiMÍDIA Impressa
datos do campo oposicionisCordete Paulo de Oliveira ta, Dinis Pinheiro e Carlos
* Administrador de Empresas Vianna. No lado governista, ao
menos nessa pesquisa, a úni* Bel. Direito * Jornalista
ca candidatura que apresenta
* Fundador Editor Diretor
fôlego para chegada é a de
Jornal MINAS DO SUL
Dilma Rousseff.
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Fontes de peso na campaImpressos e Online:
nha tucana garantem que
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Aécio não disputará as eleiDIRETOR DE JORNALISMO ções, mantendo a palavra dada
à cúpula do PSDB. A sua retiREDE
rada da disputa foi a principal
DE TVs
condição de Anastasia para
aceitar a candidatura ao governo. Não se cogita que Aécio
possa romper o trato. Mas, ele
ainda não anunciou a desistência. E seu nome continua sendo testado em pesquisas.
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Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte avança desde 2015 em
Minas Gerais

"A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte já é
uma política pública consolidada. Se compararmos
os números que alcança-

"Buscamos sempre levar o máximo de informações aos executores e
apoiadores para viabilizar
a participação de todos nos
editais da Lei de Incenti-

Número de projetos e pessoas beneficiadas em todo o estado se multiplica nos
últimos anos. Valores investidos até final de 2018 podem chegar a R$ 62 milhões

Milhares
de
beneficiários - Os investimentos têm incentivado a
prática de diversas modalidades esportivas olímpicas, como atletismo, boxe,
ginástica artística e de
trampolim, halterofilismo,
handebol, judô, karatê, luta
olímpica, natação, polo
aquático,
rúgbi,
taekwondo, tênis, tiro com
arco e triatlo.

livre) com palestras
comportamentais e atividades interativas.

REDE de JORNAL & TV DIGITAL

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em
incentivo.esportes.mg.gov.br. Crédito (foto): Divulgação

Rua Alberto Cabre 539
Vila Pinto VARGNHA

Tendo como público
majoritário crianças e adolescentes de 4 a 17 anos,
de ambos os sexos, oriundos de escolas públicas e
de educandários diversos,
o projeto tem a proposta de
realizar eventos itinerantes
em massa, percorrendo escolas públicas e ONG’s,
conjugando demonstrações
esportivas
motivacionais de BMX
Freestyle (bicicross estilo

“Implantamos uma atividade inédita no país e
que tem sido um sucesso,
que é ensinar as crianças a
andar de bicicleta. Isso está
sendo feito como uma atividade paralela aos eventos itinerantes. Muitas crianças já não querem mais
ganhar um celular de natal, mas uma bicicleta”,
comemora.

Clóvison, que já foi
campeão brasileiro de
BMX no estilo livre e deixou a carreira de gerente
de banco para se dedicar à
modalidade esportiva, valoriza o apoio recebido do
Estado. “É de fundamental importância, pois me
permitiu resgatar a essência do projeto, que vinha
se perdendo. Com o Minas
Esportiva voltei a focar no
esporte e nos princípios do
autocuidado”, explica.

E-mail:
valimconsultoria@yahoo.com.br

Um exemplo de esporte olímpico que tem recebido apoio do Estado é o
ciclismo BMX. O projeto
BMX, Saúde & Equilíbrio,
executado pela Associação
Circo da Vida, já beneficiou quase 24 mil jovens
mineiros em todo o estado
– esse é o projeto que mais
acumula beneficiários.

“Vou às escolas com
shows de bike e palestras
educativas voltadas especialmente
para
o
a u t o c u i d a d o ,
autodisciplina, valores e
princípios de vida que o esporte nos traz. O principal
intuito é de tirar as crianças do vício do mundo virtual e incentivá-las a praticar esportes e serem mais
felizes assim”, esclarece o
fundador e coordenador do

projeto, Clóvison Elberth
Alves Gonçalves.

* Perícia
* Audito ria
* Consul toria
* Contab ilidade
(35) 3222-6046

Como o mecanismo deduz um recurso que já será
revertido aos cofres públicos (para pagamento do
ICMS), os apoiadores alcançam diversos benefícios, como estabelecer uma
identificação com práticas
desportivas, reforçar sua
imagem corporativa e envolver a sua marca com a
comunidade.

Mais informações estão
disponíveis
em
incentivo.esportes.mg.gov.br.

Contadores Associados

Em 2013 a 2014 o número de projetos aprovados foi de 146, sendo o
valor captado para a execução de R$ 8.892.001,22.
Já de 2015 até o momento
- junho de 2018 -, o número de projetos aprovados é
301, tendo sido captados
R$ 45 milhões para a execução deles.

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte foi criada em 2013, quando a Lei
Nº 20.824, que regulamenta a ação foi sancionada. A
lei é um instrumento de fomento ao esporte em Minas Gerais. Ela prevê que
até 0,05% da receita líquida anual do ICMS que
cabe ao Estado sejam
direcionados a apoiar atividades esportivas ou
paradesportivas.

vo", comenta o secretário
Ricardo Sapi.

&

O incentivo às mais variadas práticas desportivas
tem sido uma das prioridades da gestão Fernando
Pimentel. Prova disso é
que, entre 2015 e 2018, a
Lei Estadual de Incentivo
ao Esporte, por meio do
programa Minas Esportiva
Incentivo ao Esporte, tem
batido recordes em Minas
Gerais, segundo dados da
Secretaria de Estado de Esportes (Seesp).

mos desde 2015, na gestão
do governador Fernando
Pimentel, com o período
anterior, dobramos o número de projetos aprovados e praticamente
quintuplicamos o valor
captado para execução dos
projetos esportivos”,
enfatiza o secretário da
Seesp em exercício,
Ricardo Sapi.

CRC
7363 MG

O Governo de Minas
Gerais investiu, nos últimos três anos e meio, por
meio da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte, mais
de R$ 45 milhões em ações
esportivas, de lazer e de
promoção da saúde. E,
com o lançamento dos dois
últimos editais em junho
deste ano (leia aqui), os
valores investidos podem
chegar, até ao final de
2018, a R$ 62 milhões.
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Governo do Estado inaugura
mais três unidades regionais do
Corpo de Bombeiros
Para reduzir o tempo de resposta, salvar mais vidas e expandir a abrangência geográfica
em Minas Gerais, corporação se instala em Bom Despacho, Salinas e Almenara

O Governo do Estado
promove na próxima semana a inauguração de mais
três unidades do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A
primeira delas em Bom
Despacho, na terça-feira (3/
7), seguida de Salinas (5/7)
e Almenara (6/7). Com isso,
o número de unidades no
Estado chega a 72, ultrapassando as 70 frações previstas inicialmente para entrar
em funcionamento até o fim
de 2018.
Essas e outras unidades
entregues à população nos
últimos anos constam do
Plano de Comando 2015/
2026, que prioriza e executa a expansão da instituição
nos 17 Territórios de desenvolvimento. Até o final de
2014 eram 58 entre batalhões, companhias independentes, companhias e pelotões. Aproximadamente 15
dessas frações passaram por
elevação administrativa e
operacional, ganhando mais
autonomia, efetivo e viaturas.
Quanto às 14 novas frações instaladas, elas se dividem entre pelotões e postos avançados. Estas últimas são unidades menores,
mas adaptadas para realizar
todos os atendimentos e ficar mais perto da população. Em todas as novas estruturas, houve parceria
com as prefeituras para cessão ou adaptação das instalações.
Para contemplar Bom
Despacho e região (Território Oeste) será inaugurado
um posto avançado, na terça-feira, às 10 horas, na
Avenida Martinho Campos
s/nº. O local possui uma
área de 300 m², sendo 100
m² de edificação. Na estrutura funcionava a Polícia
Rodoviária Estadual. O
município tem 49.650 habitantes, segundo estimativa
do IBGE/2017, e fica a 156
km de Belo Horizonte.
De acordo com informações do CBMMG, o Posto
Avançado de Bom Despacho é a unidade de número
70 e terá um efetivo de 18
militares, que vão trabalhar
com a proteção da vida, do
patrimônio e do meio ambiente, combate a incêndios, salvamentos, atendimento
pré-hospitalar
(APH), vistoria, entre outras atividades.
No Território Oeste,
além de Bom Despacho,
serão beneficiados os municípios de Abaeté, Dores do
Indaiá, Japaraiba, Lagoa da
Prata, Luz, Martinho Campos, Moema, Pompéu,
Quartel Geral e Santo Antonio do Monte. Numa situação de emergência em

que houver necessidade de
reforço, o Posto Avançado
de Bom Despacho poderá
contar com o apoio do 10º
Batalhão de Bombeiros de
Divinópolis.
Na ‘capital’ da cachaça artesanal - Em Salinas
e região (Território Norte)
será inaugurado um pelotão,
com efetivo de 26 militares,
no dia 5 de julho, às 14h,
na Avenida Três de Maio,
no bairro São Miguel.
O município possui
41.678 habitantes, conforme estimativa do IBGE/
2017. Está localizado a 640
km da capital e é reconhecido nacional e internacionalmente pela produção e
pela qualidade da sua cachaça artesanal.
Além da cidade-sede, o
Pelotão de Salinas vai atender Fruta de Leite, Novo
Horizonte, Padre Carvalho,
Rubelita, Salinas, Santa
Cruz de Salinas, Berizal,
Curral de Dentro, Indaiabira, Montezuma, Ninheira,
Rio Pardo de Minas, São
João do Paraíso, Taiobeiras
e Vargem Grande do Rio
Pardo.
A unidade será instalada
numa área total de 895 m²,
do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/MG), onde
funcionou a usina de pavimentação do Departamento
Nacional de Obras contra a
Seca (Dnocs). As ocorrências de Salinas e região
eram atendidas pelo 7º Batalhão de Bombeiros de
Montes Claros, distante 241
km.
O Pelotão de Salinas está
sendo instalado pela tenente Elen Roberta Costa Carvalho, primeira mulher no
estado a desenvolver essa
tarefa para depois comandar
a unidade. De acordo com
a instituição, o maior volume de ocorrências na região
está relacionado a acidentes
na BR-251, que registra intensa movimentação de veículos, incluindo caminhões
e carretas.
A tenente Elen ressalta a
relevância da chegada dos
bombeiros a Salinas. “Existe uma importância estratégica e institucional de chegar a todas as regiões do
estado. Outro ponto diz respeito ao tempo resposta que
daremos à população nos
atendimentos, pois as demandas são muitas. Hoje
dependemos de Montes
Claros que está a três horas
daqui”, explica a futura comandante, que espera desenvolver também projetos
sociais na região.
Pelotão para Almenara
- No dia 6 de julho, às 10h,
Almenara (Território Médio

VARGINHA

e Baixo Jequitinhonha) – o
município mais populoso da
região, com 41.794 habitantes, conforme estimativa do
IBGE/2017 – recebe o pelotão do Corpo de Bombeiros.
Numa parceria com a
prefeitura, o imóvel está em
fase final de adaptação no
aeroporto da cidade. Distante 744 km da capital mineira, Almenara manteve
por décadas a maior praia
fluvial do Brasil, no Rio
Jequitinhonha, hoje assoreado.
A chegada do 4º Pelotão
do CBMMG supre a necessidade da região, que era
atendida 6º Batalhão de
Governador Valadares, distante 281 km de Almenara.
Também serão atendidos os
municípios de Bandeira,
Divisópolis, Felisburgo, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Mata Verde,
Monte Formoso, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim,
Salto da Divisa, Santa Maria do Salto e Santo Antônio do Jacinto.
Meta de 120 unidades
até 2026 - A meta do Plano
de Comando é levar cobertura a todos os municípios
com mais de 30 mil habitantes até 2026, o que significa aumentar das 72 para
120 unidades. Em alguns
casos, municípios com mais
de 15 mil habitantes também poderão receber postos
dos Bombeiros.
Para todas as unidades,
o Estado formaliza parceria
com as prefeituras que ajudam na cessão de instalações, entre outras necessidades, como custeio e manutenção de viaturas. Segundo o subchefe da Seção
de Instrução e Operações do
Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais, capitão Marcos Anderson Viana Soares,
a elevação de uma unidade
ou a criação se dá após estudo técnico minucioso.
Os critérios observados
para a existência de unidade dos Bombeiros são: população, participação do
município no PIB, número
de veículos emplacados,
grau de urbanização, número de edificações comerciais e industriais, distância
entre o município e a fração
de Bombeiros mais próxima, número de óbitos por
causas externas, patrimônio
histórico instalado, região
lacustre por número de afogamentos, área ambiental
protegida, aeroporto/
aeródromo, Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH).

Caminhada da Venda do Carlinho
- dia 07 de julho Vem ai mais uma Caminhada da Semel - a Caminhada Venda do Carlinho, dia
7 de julho, com 17 km de extensão, em meio a natureza. Interessados podem se
inscrever pelo 3690 - 2172. A saída está programada para às 7h da manhã, da
Academia de Rua da Vila Paiva. Haverá carro de apoio, água, frutas, sorteio de
brindes, ônibus para a volta, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de
Bombeiros e ambulâncias.
Não Perca esta oportunidade! Participe!

(Crédito foto: Divulgação/
CBMMG)
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Escolas Rurais de Varginha Projeto Territórios de Invenção
recebem nova edição do recebe inscrições até 16 de julho
Câmara nas Escolas
A Escola Municipal José
Pinto de Oliveira, localizada na Fazenda Pinhal, zona
rural de Varginha, foi a primeira instituição do município a receber a nova edição do projeto Câmara nas
Escolas.
Na terça-feira, estiveram
presentes na escola o presidente da Câmara, Leonardo
Ciacci e os vereadores Carlúcio Mecânico, Delegado
Celso Ávila, Dudu Ottoni e
Zilda Silva.
O evento também contou
com a participação da secretária municipal de educação
de Varginha, Rosana Aparecida Carvalho, da diretora,
Regina Goulart, professores
e colaboradores da Câmara
Municipal.
Na edição de 2018 as visitas acontecem nas escolas
rurais de Varginha, onde os
alunos têm a oportunidade
de receber a visita dos vereadores que através de um
bate-papo descontraído passam para as crianças alguns
conceitos sobre o papel do
vereador.
Além de contar com a
presença dos vereadores de
Varginha, o Câmara nas Escolas leva diversas informações para as crianças. São
entregues
cartilhas
educativas sobre os mais
diversos temas, como: Educação Financeira, Alimentação Saudável, Meio Ambiente, Combate às Drogas,
Seu bichinho, seu melhor
amigo e outros. As cartilhas
distribuídas podem ser trabalhadas pelos professores
durante as aulas, de acordo
com a necessidade e demanda das escolas.
Os alunos reunidos na
quadra da escola acompanharam com atenção a apresentação dos vereadores e
ansiosos aguardaram a entrega do kit Câmara nas Escolas que foi feita pelos vereadores e pela secretária
Rosana Carvalho.
O presidente da Câmara
Municipal, vereador Leonardo Ciacci, destacou a im-

4

Varginha será sede da
residência musical dos artistas Joana Queiroz e
Rafael Martini, que ocorrerá entre os dias 30 de julho e 10 de agosto, no Conservatório Estadual Maestro Marciliano Braga.
A prática artística faz
parte da 2ª edição do projeto Territórios de Invenção: Residências Musicais,
realizado pela Fundação
de Educação Artística
(FEA), que até outubro
proporcionará o convívio e
a troca de processos de criação musical entre artistas
– com projeção nacional e
internacional – e músicos
estudantes de seis municípios do estado.

portância do projeto. “Começamos muito bem essa
nova edição do projeto que
vai visitar as escolas da zona
rural de Varginha. Isso mostra o comprometimento da
Câmara de Varginha de es-

ficha de inscrição online
disponível em http://bit.ly/
residenciavarginha. Podem se inscrever músicos
a partir de 15 anos que tenham algum domínio de
seu instrumento (que também pode ser a voz). Cada
um deve levar instrumento e, se necessário, um amplificador. Vagas também
para ouvintes.
A primeira semana de
residência será amplamente aberta ao público em geral, com bate-papo no dia
30 de julho (segunda), a
partir das 19h, e ensaio
aberto no dia 02 de agosto
(quinta), de 18h às 21h.

Com trabalhos conjuntos realizados desde 2010,
a clarinetista e saxofonista
Joana Queiroz e o pianista
e arranjador Rafael Martini são dois dos nomes
mais prestigiados dentre os
artistas e compositores da
nova geração, com trabalhos inventivos, traçando
diferentes caminhos para a
música instrumental.

Já para a segunda semana será desenvolvido um
trabalho intensivo com os
20 músicos selecionados
através de inscrição (público-alvo: a partir de 15
anos, com algum domínio
de seu instrumento, que
deverá ser levado juntamente a um amplificador,
se necessário), mas também com abertura para o
público em geral acompanhar como ouvinte.

As inscrições do projeto são gratuitas. Para a etapa de Varginha, elas já estão abertas podendo ser realizadas entre os dias 25 de
junho e 16 de julho, por
meio do preenchimento de

No dia 10 de agosto
(sexta) será realizado um
concerto de encerramento,
aberto à comunidade, trazendo o resultado das duas
semanas de imersão musical através da residência.

A partir do tema ComPor (Por Junto), Joana
Queiroz e Rafael Martini
buscarão evidenciar ao
longo de 10 dias os cruzamentos entre os universos
da canção e da música instrumental, por meio de
exercícios e jogos musicais
voltados para a interatividade, cooperação e
criatividade no grupo.
O resultado das criações
será apresentado em um
concerto de encerramento.
Haverá também bate-papo
aberto ao público sobre os
aspectos observados ao
longo da residência, como
composição, arranjo, direção e produção musical.
Indo além do formato
de oficina, que geralmente visa a construção de um
atelier compartilhado, a
proposta de residência, segundo Rafael Martini, caminha no sentido de se
produzir material musical
a partir da vivência em um
dado ambiente, com o trabalho sendo afetado não só
pelas visões de mundo dos
participantes, mas pelo
próprio local – no caso o
Conservatório Estadual e a
cidade de Varginha.
“A ideia é passar um
tempo e sentir uma transformação a partir dessa
imersão, que é tão rara pra
gente”, comenta o compositor e arranjador.

tar presente em todos os lugares, levando informação,
acolhendo demandas e colaborando de certa forma na
orientação dessas crianças
que são o futuro da nossa
cidade”, destacou.
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Secretaria de Educação de Varginha recebe
renomado palestrante para formação de
Profissionais da Rede Municipal de Ensino
Na terça-feira, 26, à noite, no Theatro Capitólio, a
Secretaria Municipal de
Educação recebeu a presença do renomado Professor
Dr. Luiz Roberto Dante, que
veio especialmente a Varginha para ministrar a palestra “Resolução de problemas matemáticos no Ensino Fundamental” para os
profissionais da Educação
do nosso município.
O professor Dante é livre-docente em Educação
Matemática pela UNESP –
Rio Claro, SP; Doutor Em
Psicologia Da Educação:
Ensino da Matemática, pela
PUC-SP; Mestre em Matemática pela USP. Segue

ministrando cursos e palestras sobre aprendizagem e
ensino da matemática para
professores do ensino fundamental e médio de todo o
Brasil e também escreve livros didáticos e paradidáticos de Matemática para o
Ensino Fundamental e Médio. Além disso, possui diversas publicações científicas, participação em programas de TV, orientações de
dissertações de mestrado,
bancas examinadoras e congressos.
Estiveram presentes neste encontro professores,
supervisores, orientadores,
diretores, vice-diretores e
coordenadores da SEDUC.

Foram convidados também
profissionais da educação
das redes estaduais de
Varginha e outros municípios. A plateia participou
atenta a palestra, que chamou a atenção pela simplicidade das palavras utilizadas e que contemplaram a
importância das atividades
matemáticas a serem utilizadas em sala de aula.
O palestrante falou sobre
sua prática matemática, destacando que o professor
deve envolver os alunos
com questões simples que
abrangem a sequência lógica e deve, por meio da
ludicidade, abordar questões que, aparentemente,

parecem ser complicadas.
Trouxe também diversas
considerações sobre as atividades do ensino da Matemática, trazendo a reflexão
sobre a resolução de problemas e suas estratégias, que
devem se tornar desafiadoras para o aluno, podendo se
relacionar a diferentes conhecimentos, em situações
diversas e instigantes, levando o aluno a pensar por
si mesmo e a perseverar na
busca de solução. As atividades utilizadas na resolução de problemas, sempre
apresentam um contexto,
logo analisá-los é de suma
importância para sua relação co m o aprendizado do

aluno.
O Professor Dante afirmou também que as atividades contextualizadas podem ser um atrativo para o
aluno, em particular, quando se relacionam com fatos
do cotidiano. O ensino de
Matemática deve explorar
atividades contextualizadas, principalmente desenvolvendo
a
interdisciplinaridade.
Na visão do educador,

quebrar os tabus envolvendo a matemática pode ser
um importante ponto de
partida para que as turmas
se sintam acolhidas. “A
grande dificuldade do estudante está na interpretação
do problema, por isso, é preciso fazer pontes com o dia
a dia, e para que a criança
atribua significado aquilo
que está fazendo, é preciso
partir daquilo que ele já conhece.”

Estado investe em frente de trabalho e avança no combate ao
tráfico de animais silvestres em Minas Gerais
Até o primeiro semestre de 2018 foram quase R$
10 milhões em multas, com cerca de 3.600 animais
apreendidos em operações feitas pela Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
De volta para o lugar de
onde nunca deveriam ter saído. É com este sentimento
que agentes do meio ambiente participam das forçastarefas de fiscalização contra o tráfico de animais silvestres, que aumentaram
consideravelmente em Minas Gerais nos últimos
anos. A frente de trabalho é
estruturada na Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad), por meio do
Núcleo de Fiscalização de
Recursos Faunísticos da Diretoria de Fiscalização de
Recursos Faunísticos e Pesqueiros (Difap).

Ao longo destes anos foram realizados investimentos em treinamentos técnicos para os fiscais da
Semad, bem como da Policia Militar de Meio Ambiente. Os cursos foram
direcionados para identificação de animais silvestres,
destinação, aplicação da legislação e penalidades, gestão e fiscalização de criadores
amadores
de
passeriformes e categorias
de uso e manejo.

De 2015 ao primeiro semestre de 2018 foram R$
9.939.918 em multas,
oriundas de cerca de 3.600
animais apreendidos, além
de quase 1.600 instrumentos também apreendidos.
Entre eles Canários-da-terra, Trincas-ferro, Azulões,
Curiós, Tico-ticos e Maritacas que encantam com suas
cores e cantos. Porém, têm
o local certo para estarem –
e está longe de ser o ambiente doméstico.

Só de 2017 até agora foram R$ 4.384.595,12 em
multas. Segundo Diêgo
Maximiano Pereira de Oliveira, coordenador do Núcleo de Fiscalização de Recursos Faunísticos da Semad, o desafio para Minas
Gerais era grande, mas o
resultado foi bastante exitoso. “A abundante fauna
típica daqui, somada à localização geográfica com
várias fronteiras estaduais,
facilitava a atividade dos
traficantes, porém, os números foram satisfatórios e
vamos seguir trabalhando”,
diz.

A Difap executa diversas
ações de fiscalização em
Minas Gerais, como o atendimento às denúncias cadastradas nos veículos oficiais do Estado, averiguação dos planteis de criadores
amadoristas
de
passeriformes e das categorias de uso e manejo, realização de blitzen nas estradas e rodovias, fiscalizações
a partir de investigação via
internet, entre outras.

O maior número de denúncias concentra-se na
Região Metropolitana de
Belo Horizonte, onde é registrado o mais alto índice
populacional, bem como
grande número de criadores
amadoristas de passeriformes e de outras categorias
de uso e manejo. Rodovias
que cortam o estado, como
a BR-116/251, BR-020 e
BR-040, que interligam a
estados vizinhos, também
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são locais de extrema importância para a fiscalização, visto que são pontos de
rota do tráfico de animais
silvestres.
Além da configuração de
crimes, o que os agentes fazem questão de ressaltar é
que retirar um animal de seu
habitat natural provoca um
desequilíbrio ambiental em
cadeia.
“Os animais silvestres
cumprem importante papel
ecológico na natureza. Diversas espécies são responsáveis por fazer a polinização de plantas, como as
abelhas e os beija-flores.
Outros bichos ficam a cargo de dispersar sementes de
vegetais pelo ambiente,
como os micos, pacas e saíras, sendo muito importante na proteção, manutenção,
regeneração e recuperação
habitats. Ainda, são importantes no controle de biológico de insetos, roedores e
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de outras populações de animais que podem vir a se tornar pragas devido à falta de
predadores naturais”
Diêgo Oliveira, coordenador do Núcleo de Fiscalização de Recursos
Faunísticos da Semad Segundo o coordenador da
Semad, o perigo também
reside na possível extinção
de espécies. “Além disso, a
retirada de animais da natureza é uma das grandes
ameaças para diversos
exemplares da fauna silvestre. É o caso do Bicudo
(Sporophila maximiliani),
que se tornou praticamente
extinto em Minas Gerais
devido a impactos sofridos
por capturas de indivíduos
naturais, entre outros problemas, como destruição de
habitat e uso de agrotóxicos”.
Diêgo Oliveira explica
uma parte importante do
processo de apreensão de
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espécimes. “Os animais
apreendidos, quando não
possuem condições de serem soltos imediatamente
no habitat natural, são encaminhados para os Centros
de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). Lá são identificados, tratados, medicados, recuperados, avaliados
e, caso tenham condições de
retornar à natureza, soltos
novamente no habitat de
ocorrência da espécie. Em
casos que não há possibilidade de soltura, serão destinados a criadores devidamente autorizados pelo órgão ambiental”.
Operações de fiscalização destacadas - Entre as
operações deflagradas, em
2015 foi feita a Bicho do
Mato II, por iniciativa da
Semad, em parceria com a
Polícia Militar de Meio

Ambiente (PMamb) e Polícia Civil (PC), que abrangeu municípios do Jequitinhonha e da região do Nordeste de Minas. Como resultados da operação foram
apreendidos 880 animais
silvestres e aplicados R$
900 mil em multa.
Já no ano de 2017 foi realizada, no Triângulo Mineiro, a Operação Triângulo de Prata II, com força tarefa da Semad, com a
PMamb e a PC, na qual foram apreendidos 151 animais silvestres irregulares,
12 alçapões, tarrafa, 76 anilhas avulsas. Foram atendidas cerca de 30 denúncias
cadastradas no órgão
ambiental. As multas aplicadas passaram dos R$
253.963,30. Além disso,
criadores amadoristas de
passeriformes foram fiscalizados.

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/
pictures/4816/content_animais_apreendidos-01.jpg
Crédito (fotos): Divulgação/Semad
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Programa Campos de Luz leva iluminação
a 250 campos de futebol amador em Minas
Além disso, 50 quadras também receberão
energia elétrica em todo o estado. Até o
final deste ano a Cemig terá totalizado
R$ 15 milhões de investimentos
Até o final de 2018, o
Governo de Minas Gerais,
por meio da Cemig, investirá R$ 15 milhões no Programa Campos de Luz, que
está iluminando 250 campos de futebol amador e 50
quadras poliesportivas em
várias regiões do estado. Os
Fóruns Regionaispromovidos pelo governo identificaram a prática de esportes no período noturno
como uma das demandas da
população mineira.
Nos últimos três anos, a
Cemig já instalou cerca de
960 postes, com 7.200 projetores de iluminação. Além
disso, foram construídos
mais de 6,5 quilômetros de
rede e instaladas 600 novas
estruturas para levar energia
elétrica a muitos desses locais.
De acordo com o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da
Cemig, Thiago de Azevedo
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Camargo, “o esporte pode
mudar a vida de uma comunidade e reduzir os índices
de violência, porque tira o
jovem de outras atividades.
Escolhemos os campos de
várzea justamente porque o
futebol amador é a modalidade mais praticada nas comunidades”, afirma.
O diretor da Cemig destaca que o Programa Campos de Luz é muito importante para a sociedade, uma
vez que os espaços para a
prática de esporte estavam
desaparecendo em Minas
Gerais e sendo substituídos
por prédios ou mesmo áreas de estacionamento, deixando a população com
poucas opções de lazer.
“Levar luz a essas áreas é
dar uma alternativa social a
milhares de jovens mineiros”, destaca Camargo.
Um dos campos beneficiados foi o Estádio Municipal José Maria de Melo,

conhecido como campo do
Vila Nova, em Dores do
Indaiá, na região CentroOeste de Minas. Eduardo
Antônio Florentino, morador da cidade, ressalta que
o projeto vai muito além do
esporte. “É gratificante podermos usufruir deste espa-
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ço para praticar esporte e,
também, utilizá-lo para tirar as crianças das ruas”,
conta.
Para serem contemplados pelo programa, os campos de futebol amador e as
quadras poliesportivas devem estar na área de conces-

29/JUNHO/2018

são da Cemig. Além disso,
é preciso atender a alguns
requisitos técnicos. Cabem
à prefeitura municipal a segurança e a manutenção do
local, além do pagamento
das faturas de energia elétrica. Campos e quadras não
servem apenas ao futebol,

mas são usados também
para caminhadas e para a
prática de outras atividades
físicas.
Mais informações: Assessoria de Comunicação da
Cemig – (31) 3506-2020 /
2025 / 2045 / 2720
Crédito (foto): Euler Jr/Cemig
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