MINAS GERAIS
www.iof.mg.gov.br

CIRCULA EM TODOS OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO

ANO 125 - Nº 189

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTBRO DE 2017

JUDICIÁRIO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa de regularização fundiária
do Estado entrega mais 254 títulos a
famílias do Jequitinhonha
O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda),
entregou mais 254 títulos de propriedade rural nos
municípios de Araçuaí (40), Itaobim (98) e Joaíma
(116), no Território do Médio e Baixo Jequitinhonha.
A ação é resultado da retomada do programa
estadual de regularização fundiária rural,

atendendo demanda histórica da região. Desde
2015, quando o programa foi reestruturado, já
foram entregues cerca de 1.500 títulos, com mais de
4,9 mil propriedades medidas e 8.600
recadastramentos realizados, atendendo mais de
30% da demanda reprimida, desde a paralisação do
processo, em 2011. (Página 3)
DIVULGAÇÃO/SEDA

Além da garantia da posse da terra, o beneficiário passa a ter a possibilidade de acesso a várias políticas públicas

Participação
do cidadão
por meio da
Ouvidoria
aprimora
serviços
do TJMG
A Ouvidoria do Tribunal de Justiça
(TJMG) presta informações ao
cidadão sobre o papel, a estrutura
e o funcionamento dos órgãos do
Poder Judiciário e sobre as ações
desenvolvidas. Diariamente,
demandas diversas de Minas
Gerais e de outros estados
chegam ao setor, via e-mail (pelo
Fale com a Ouvidoria), por meio
de cartas, telefone e atendimento
presencial, sugerindo melhorias e
registrando reclamações, críticas e
agradecimentos pelos serviços
desempenhados. Todas essas
formas de manifestação por parte
da sociedade contribuem para o
aprimoramento da Justiça
estadual. (Página 4)

ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

Confecção de roupas produzidas
por detentas mineiras é destaque
no Minas Trend Preview
Há dois meses, quatro presas do Complexo Penitenciário Feminino
Estevão Pinto, em Belo Horizonte, aprenderam a costurar e ajudaram
a fundar a Coleção Vida, da recém-lançada Libertees, criada pela
empresária Marcella Mafra. Outras detentas da unidade contribuíram
com as estampas, que colorem as roupas. O resultado não
poderia ter sido melhor. A marca foi convidada para participar da 21ª
edição do Minas Trend Preview, um dos principais eventos de moda do
País, e ficou em terceiro lugar no concurso Ready to Go, que revela
novos trabalhos. A iniciativa contribui para a ressocialização dos
indivíduos privados de liberdade. (Página 3)

DIVULGAÇÃO/SEAP

Coleção produzida com a ajuda de internas do Complexo Estêvão Pinto, em BH, fica
com o 3º lugar na categoria que revela novos trabalhos

