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AGROPECUÁRIA

Ações de recuperação
da área mineira
da bacia do São
Francisco vão chegar
a mais 48 municípios
neste ano
Nascentes que voltaram a minar água nos locais onde ela já havia
desaparecido. Produtores com recursos hídricos disponíveis para o
próprio consumo e para tocar suas atividades. Esses são alguns dos
resultados do programa de Revitalização das Sub-bacias do Rio São
Francisco em Minas Gerais. O trabalho é resultado de parceria entre o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa) e da Emater-MG, e o Ministério da Integração
Nacional, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e Parnaíba (Codevasf). Em 2017, as ações do programa
foram executadas em 22 municípios, envolvendo recursos de
aproximadamente R$ 3,1 milhões. Para este ano, a previsão é que as
intervenções cheguem a mais 48 cidades mineiras. (Página 3)

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2018

CULTURA
PAULO LACERDA

Entre as inúmeras atrações, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais participará, ao
longo do ano, da execução de repertórios diferenciados

Manifestos artísticos são
destaques na programação 2018
da Fundação Clóvis Salgado

A Fundação Clóvis Salgado (FCS) acaba de apresentar a sua programação para 2018.
O planejamento contempla todas as ações realizadas pela instituição nos últimos três
anos, que tiveram como fio condutor a arte de vanguarda e a valorização dos artistas
nacionais. Para este ano, sempre que possível, a programação será baseada no
conjunto das atividades artísticas sob o conceito de manifesto. Além do tema, outro
diferencial para este ano é a proposta de fazer a impressão sistemática da
programação em todos os trimestres, disponibilizando o material para o público, que
também terá sua versão digital. (Página 2)
GESTÃO
ESA/ATG MEDIALAB

DIVULGAÇÃO/SEAPA

Imagens disponibilizadas por satélite europeu reconhecem padrões referentes à
comunidade do campo, estradas ou área agrícola produtiva

Projeto vencedor do Prêmio Inova
Minas aprimora políticas públicas
em áreas rurais do Estado

A adequação ambiental de estradas vicinais, além da construção de barraginhas
e terraços, são fundamentais para o desenvolvimento rural sustentável

Vencedor da modalidade Inovação em Políticas Públicas da 2ª edição do Prêmio Inova
Minas, realizado no ano passado pelo Governo do Estado, o projeto AproCima deve
facilitar a implementação e acompanhamento de políticas públicas em Minas nas
áreas rurais. A proposta busca identificar comunidades rurais isoladas, além de
mapear estradas primárias e secundárias do Estado e a produção agrícola existente
em tais contextos. Tudo isto, realizado a partir da análise automatizada das
imagens, gratuitas e de alta resolução, fornecidas pelo satélite europeu Sentinel 2A. O
projeto consegue fazer o mapeamento e identificação de avanços e deficiências nessas
três áreas, garantindo maior agilidade e custo reduzido na tomada de decisões pelo
poder público, servindo de modelo para outros estados do País. (Página 3)

