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Nº 03 - 30 de abril de 2007
Escolas estaduais da região, em
sua grande maioria, deixam muito
a desejar
Dados divulgados pelo Ministério
da Educação e pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
apontam deficiência no ensino público
estadual na região do Alto São
Francisco, apesar dos índices regionais
estarem acima da média nacional os
municípios da região encontram-se
abaixo da nota 6, tida como ideal pela
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Segundo projeção da OCDE Capitólio,
Piumhí e São Roque de Minas
atingiriam este patamar somente em
2013.
Para
a
avaliação
são
considerados o rendimento escolar
(taxas de aprovação, reprovação e
abandono) além
das médias nas
avaliações nacionais.
No ensino Fundamental (1ª a 4ª
série) esta o melhor desempenho
reginal, com notas que variam de 4,7
em Doresópolis (a mais baixa) a 5,3 em
São Roque de Minas (a mais alta), a
média nacional (3,4), Piumhí e Capitólio
ficaram com a nota 5,1 e Pimenta com
4,8; Vargem Bonita não foi avaliada.
Na 1ª fase, da rede estadual
Capitólio com índice 5,9 figura com a
2ª maior nota do estado e a 9ª no país.
Na 2ª fase na rede estadual Pimenta e
Capitólio aparecem com 4,5, Piumhí
com 4 e São Roque de Minas com 3,9

(Doresópolis e Vargem Bonita não
constam da lista).
Assustadora é a informação
quanto ao índice de analfabetismo na
faixa etária dos maiores de 15 anos,
onde 1 em cada 10 é analfabeto; na
faixa abaixo de 15 anos este índice cai
para menos de 1%. (Fonte Alto S.
Francisco – edição 3.410)

Mudanças no Ministério do Meio
Ambiente e no IBAMA
O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva oficializou a escolha de João Paulo
Capobianco para substituir Cláudio
Langone no cargo de secretárioexecutivo do Ministério do Meio
Ambiente. A nomeação de Capobianco,
é apoiada por organizações nãogovernamentais que atuam no setor
ambiental
A queda de Langone começou a
se delinear no dia 19, quando o
presidente Lula reclamou de um
parecer em que a área técnica do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
era contra a construção das duas
usinas hidrelétricas do rio Madeira. Lula
disse, na ocasião, que as obras
estavam sendo impedidas por causa de
“um bagre”.
O MMA terá quatro novas
secretarias: de Mudanças do Clima e
Qualidade Ambiental (Semuc), de
Recursos Hídricos e Ambientes Urbanos
(SRU),
de
Extrativismo
e
Desenvolvimento Rural Sustentável
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(SDR) e de Articulação Institucional e
Cidadania Ambiental (Saic). Elas
substituem as secretarias de Qualidade
Ambiental (SQA), de Recursos Hídricos
(SRH),
de
Políticas
para
o
Desenvolvimento Sustentável (SDS) e
de Coordenação da Amazônia (SCA) -que teve suas atribuições absorvidas
por todas as demais.As secretarias de
Biodiversidade e Florestas (SBF) e
Executiva (Secex) foram mantidas.

Funcionários
do
IBAMA
ameaçam entrar em greve
Na quinta-feira 26 de abril, a
ministra Marina Silva anunciou também
o desmembramento do IBAMA, que
deixaria de ser o órgão responsável
pelas
Unidades
de
Conservação
federais e permaneceria com as
atribuições
de
licenciamento
e
fiscalização. Para a gestão das atuais
288 unidades de Conservação federais
será criado o Instituto Chico Mendes
para a Conservação da Biodiversidade.
Esta divisão de atribuições não agradou
a direção da Associação que representa
os Servidores do IBAMA (ASIBAMA)
que ameaça entrar em greve a partir
de 04 de maio.
O Ministério do Meio Ambiente
começou
na
segunda-feira
as
comemorações
da
Semana
da
Caatinga.
O
secretário
de
biodiversidade João Paulo Capobianco,
representando a ministra Marina Silva,
abriu a solenidade no auditório do
Ibama.
Na ocasião o presidente da
Associação Nacional dos Servidores do
Ibama,
Jonas
Moraes,
pediu
explicações a respeito de notícias
veiculadas na imprensa. Uma delas, a
criação do Instituto Chico Mendes,
além de outras mudanças estruturais

no
Ibama,
como
a
possível
transferência do licenciamento para o
Ministério do Planejamento.
Segundo Jonas, essas medidas
irão provocar a fragmentação e o
enfraquecimento
do
Ibama.
Em
resposta, Capobianco disse que, sobre
licenciamento, a imprensa estava
equivocada, e que ele agendaria uma
reunião com a ministra para esclarecêlos sobre as referidas mudanças.
Os servidores estão aguardando
a reunião com a Ministra Marina Silva e
o Secretário para que se esclareça o
que está acontecendo.

Deputados Carlos Melles e
Fernando Gabeira discutem a
Canastra
Está agendada inicialmente para
5ª feira, 03 de maio, audiência dos
Deputados Melles e Gabeira com a
Casa Civil da Presidência da República,
na ocasião os parlamentares deverão
cobrar do Governo uma definição para
a discussão a respeito dos limites do
Parque Nacional da Serra da Canastra.
As decisões de um Grupo de
Trabalho Interministerial, criado para
rever o Plano de manejo e propor
novos limites para a unidade de
conservação, não vinham sendo
cumpridas pelo IBAMA.

Pains inaugura Centro de
Referência da Revitalizaçâo
Sábado (05/05) acontecerá em
Pains, a inauguração do Centro de
Referência
do
Programa
de
Revitalização do São Francisco, na
ocasião acontecerá um Encontro dos
Secretários de Meio Ambiente do Alto
São Francisco e será ministrado um
curso sobre como criar Unidades de
Conservação.
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