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Lula inicia em Montes Claros
caravana para defender Dilma
GIRLENO ALENCAR

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia hoje,
em Montes Claros, uma caravana para defender a presidenta Dilma Rousseff, em
evento que será realizado na
área de eventos do Ibituruna.
Ele estará acompanhando do
governador Fernando Pimentel e será homenageado
com placa da Associação dos
Municí�pios da Á� rea Mineira
da Sudene (Amams), entidade que congrega os prefeitos
do Norte de Minas. Lula tem
fortes ligações com Montes
Claros: sua primeira esposa,
Maria de Lourdes, é montesclarense e morreu na mesa
de parto, quando nasceria o
primeiro filho do casal. Também em fevereiro de 2002,
Lula e José Alencar celebraram em Montes Claros o

acordo que os elegeriam presidente e vice-presidente da
República.
A organização da visita
de Lula disse ainda que o ex
-presidente da República irá
participará do Encontro dos
Povos do Gerais, organizado pela Articulação Rosalino
dos Povos e Comunidades
Tradicionais do Norte de Minas, a N’Glo; Federação das
Comunidades Quilombolas
de Minas Gerais e o Pólo Sindical do Norte de Minas, com
a participação de gerazeiros,
vazanteiros, veredeiros, catingueiros, quilombolas, indí�genas, coletadores de flores e
sementes do Cerrado e tantos outros segmentos sociais
do Norte de Minas. O curioso é que das últimas quatro
visitas a Montes Claros, Lula
sempre veio em agosto, em
2006, quando foi coroado

DIVULGAÇÃ� O

ex-presidente Lula por sua
sensibilidade na institucionalização e confluência de
polí�ticas públicas em bene-

fí�cio das comunidades tradicionais. Na oportunidade,
o montes-clarense Darcy
Ribeiro, também será homenageado em virtude dos
20 anos de publicação da
primeira edição de sua mais
importante obra: ‘pensar e
explicar O Povo Brasileiro’.
A programação da Feira
dos Povos dos Gerais, com
espaço de exposição e comercialização de produtos
feitos por comunidades tradicionais do Norte de Minas
Gerais, começará às 14 horas.
Depois será realizada a Roda
de Conversa, para troca de
experiências entre os grupos,
poder público e a comunidade em geral. As comunidades
tradicionais participantes se
dividirão em tendas temáticas sobre Terra e Território,
Ambiente e Agroecologia,
Educação e Cultura.

Arruda afirma que muitos
casos envolvendo menores
foram resolvidos pela atuação do Conselho Tutelar.
A
promotora
Daniela Yokohama afirma que o
maior problema é mesmo
a falta de estrutura para a
atuação do Conselho Tutelar, além da remuneração
inadequada para as pessoas
eleitas. Uma das conquistas,
segundo ela, é que os conselheiros estão mais bem informados, depois de passar
por capacitações e chegam a
reivindicar mais autonomia
de atuação. Na sua opinião,
os Conselhos Municipais dos
Direitos da Crianças e Adolescentes podem contribuir
de forma mais decisiva nas
polí�ticas públicas nessa área.
No caso dos 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescen-

te, a promotora lembra que
os maiores resultados foram
as conquistas na saúde, educação e redução da mortalidade infantil.
O drama dos conselheiros
do Norte de Minas é evidenciado por José de Assis Gonçalves, que leva a alcunha
de ‘Polêmico’. Com três anos
de mandato em Brasí�lia de
Minas, onde é atualmente vice-presidente do Conselho
Tutelar, veio participar do
Encontro Regional com as
despesas bancadas com seu
dinheiro, pois a Prefeitura
prometeu custear a viagem e
alimentação e não cumpriu o
acordo. Ele lamenta que apesar de todo esforço do Conselho Tutelar, a rede não funcione em Brasí�lia de Minas e joga
no chão toda iniciativa dos
conselheiros tutelares. (GA)

Lula foi coroado com um cocá em Montes Claros pelos catopês

Imperador dos Catopês e em
13 de agosto do ano passado,
no comí�cio com a presidenta
Dilma.

Os povos e comunidades
tradicionais do Norte de
Minas farão uma homenagem em reconhecimento ao

Conselhos tutelares pedem mais estrutura no Norte de Minas
Os Conselhos Tutelares
querem melhores condições
para desempenhar a função
de fiscalização no Norte de
Minas, pois ainda falta muita
infraestrutura em vários municí�pios da região. A situação
foi relatada na 2ª edição do
Encontro dos Conselhos Tutelares, iniciado ontem e que
prossegue hoje na Casa Paroquial. A promotora Daniela
Yokohama, coordenadora regional da Infância e Juventude reconhece esse problema,
apesar das melhorias que
ocorreram. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do
Trabalho apresentará os dados sobre trabalho infantil
no Norte de Minas.
O presidente do 1º Conse-
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A promotora Daniela Yokohama reconhece o problema, apesar dos avanços

lho Tutelar de Montes Claros,
Lucas Arruda Pereira explica
que esse encontro regional
busca capacitar as pessoas

que atuam nessa área, além
de discutir os problemas. Ele
lembra que existem 96 Conselhos Tutelares no Norte de

Minas, sendo três em Montes
Claros. Os problemas enfrentados pelos conselheiros, segundo ele, vão das dificuldades de articulação e muitas
vezes a incompreensão de
setores da sociedade. Lucas

Inscrições para Psiu Poético
encerram nesta sexta-feira

FÁ� BIO MARÇAL

O Psiu Poético acontece de 4 a 12 de outubro, no Centro Cultural Hermes de Paula

WALESKA LIMA
Os interessados em inscrever suas obras para o
29º Salão Nacional de Poesia Psiu Poético, TRIPSIU –
RUMO AOS 30, que acontece entre 4 a 12 de outubro,
podem realizar sua inscrição até sexta-feira (28). As
inscrições são gratuitas e
poderão ser feitas no Centro
Cultural Hermes de Paula.
Segundo informações do
coordenador, Aroldo Pereira, os artistas independentes interessados em participar com performances,
recitais, esquetes teatrais,
intervenções, palestras, debates, ví�deos, filmes, músicas, danças, lançamento de
livros, CDs e demais manifestações culturais, poderão
se inscrever, até três poe-

mas, em formulário online
que está publicado e divulgado no site do evento.
Os trabalhos poderão
ser enviados pelos Correios
para o endereço: Centro
Cultural Hermes de Paula,
praça Dr. Chaves, 32, Centro,
Montes Claros, CEP: 39.400005; entregues pessoalmente no Centro Cultural; ou
enviados via e-mail através
do endereço eletrônico inscricaopsiupoetico@hotmail.
com.
Como aconteceu nas edições anteriores, o Psiu Poético deste ano homenageará
seis poetas vivos, que vem
contribuindo
ativamente
na produção e discussão da
poesia contemporânea. “Os
nomes são sugeridos por
diversas pessoas a partir
do iní�cio de cada ano, e eles

são avaliados e selecionados
pela coordenação do evento.
Esses homenageados têm a
oportunidade de participar
do Salão, contribuindo com
suas reflexões e provocações para a produção atual”,
explica Aroldo Pereira, coordenador do evento.
Em 2015 os homenageados são Auí�ri Tiago Nogueira
e Patrí�cia Gisele, ambos de
Montes Claros; Celso Borges,
de São Luiz do Maranhão;
Ricardo Silvestrin, de Porto
Alegre; o paulista Eduardo
Lacerda; e Ana Elisa Lacerda,
de Belo Horizonte.
Outras informações podem ser obtidas no site do
evento
www.psiupoetico.
com.br, pelo e-mail aroldopereirapoeta@yahoo.com.
br ou pelos telefones (38)
3229-3458 ou 3229-3456.

