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Diagnóstico aponta endividamento de agricultores

Governador Wellington Dias nomeia concursados da Saúde

Solenidade foi muito prestigiada

A solenidade de nomeação dos 95 concursados
da Saúde aconteceu na manhã de terça-feira (2), no Palácio
de Karnak. Dentre os servidores que foram nomeados,
estão todos os que irão trabalhar na Clínica Nefrológica
do Hospital Getúlio Vargas.

De acordo com o secretário de Saúde, Bruno
Figueiredo, a idéia é que a cada mês seja chamado uma
parte dos concursados, de forma que, até o final deste
ano, todos tenham sido chamados. "A nomeação dos
concursados é uma grande vitória para a saúde no Estado.
Não serão chamados profissionais apenas para Teresina,
mas também para outros municípios. O importante é
que a nomeação garante não apenas a melhoria nos
serviços de Saúde no Estado, como também o
funcionamento da clínica nefrológica, cujos recursos,
na ordem de R$ 321 mil,  para a compra dos
equipamentos já foram liberados pela Secretaria da
Fazenda. Nosso compromisso de reabrir a clínica está
bem próximo de ser cumprido", destaca o secretário.

Logo após a nomeação, os profissionais que irão
trabalhar na clínica nefrológica, passarão por um
treinamento, para poderem assumir os cargos. Além disso,
o secretário afirmou que, já na próxima semana, deve
convocar os servidores que serão nomeados a participar
de uma palestra sobre o Sistema Único de Saúde, que será
ministrada pelo próprio secretário.

Em Teresina, foram nomeados: 10 auxiliares
administrativos, 45 auxiliares de enfermagem, quatro
auditores enfermeiros, um auditor farmacêutico bioquímico,
quatro auditores médicos, um assistente social, dez
enfermeiros, um nutricionista, um psicólogo, três médicos
hematologistas e cinco médicos nefrologistas.

No interior, foram nomeados um auxiliar
administrativo para Corrente, um auditor enfermeiro para
Bom Jesus, um auditor enfermeiro, um auditor médico e
dois enfermeiros para Picos, um auditor enfermeiro e
um auditor médico para São Raimundo, sendo os
mesmos profissionais para a cidade de Parnaíba.

Escolas de Esperantina iniciam
as aulas de forma diferente

Escola Leonardo das Dores

As escolas da rede pública estadual de ensino
da cidade de Esperantina iniciaram o primeiro
período letivo de 2004 de maneira diferente. O
objetivo foi recepcionar, não só os alunos e
professores, como toda comunidade escolar de
forma distinta do que habitualmente acontece.

A Unidade Escolar Leonardo das Dores
ofereceu uma missa e um café-da-manhã a todos os
seus alunos, professores e familiares, organizado
pelo diretor, Jorge Meneses e Supervisores. A
escola, fundada em 1973, possui mais de oitocentos
alunos, oferece ensino fundamental no período da
manhã e ensino médio, à tarde.

Para os alunos da Unidade Escolar José
Nogueira foi oferecida uma missa em ação de graças
na Igreja Matriz. A escola oferece ensino médio nos
turnos manhã, tarde e noite a mais de mil alunos.

Segundo supervisor da Secretaria da
Educação na cidade, Valdemir Miranda, no primeiro
dia letivo todas as escolas da rede pública estadual
de Esperantina funcionaram normalmente.

Cerca de 1.458 famílias beneficiadas com recursos
do extinto Banco da Terra, através do financiamento para
aquisição de terras e construção de infra-estrutura
socioeconômica básica em 33 municípios do Piauí, estão
sendo o foco de um diagnóstico que a Unidade de
Desenvolvimento Agrário (UDA) da Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR) iniciou no último dia 18 de
fevereiro e deverá concluir até o próximo mês de setembro.
O objetivo é identificar a realidade socioeconômica e
financeira, prioritariamente nos assentamentos.

A preocupação dos técnicos é com o prazo de
carência que se encerra no próximo mês de novembro.
Segundo o diagnóstico, a maioria dos projetos aprovados
encontra-se em situação crítica quanto à capacidade
organizativa e de pagamento dos financiamentos.
"Estamos diagnosticando a viabilidade dos projetos
contratados pelos assentamentos com vistas a orientar
melhor os agricultores familiares quanto a um retorno
produtivo do benefício. Existem problemas como a
aquisição de terras inférteis e a falta de um projeto
produtivo", explica Almir Alencar, diretor da UDA/SDR. O
trabalho vai envolver, além da SDR, as associações dos
pequenos produtores dos assentamentos, os sindicatos
dos trabalhadores rurais, as secretarias municipais de
agricultura, organizações não-governamentais e o Instituto
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

O Banco da Terra foi criado no ano de 2000 e
extinto em 2002. Nesse período investiu recursos do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) da ordem
de R$ 15,2 milhões, com prazo de 20 anos para pagamento
com 3 anos de carência. Foram financiados 87
empreendimentos para agricultores familiares
individualmente ou em grupo, através das associações de
agricultores de várias áreas do Estado, dos quais 49
tomaram forma de assentamentos rurais.

Para substituir o Banco da Terra, o Plano Nacional
de Crédito Fundiário (PNCF) está instituindo a CAF -
Consolidação da Agricultura Familiar. A proposta visa
financiar um teto de até R$ 40 mil por família, prazo de
pagamento de 20 anos, com taxa de juro médio de 4% ao
ano. Além disso, os agricultores familiares terão bônus de
50% do valor principal e 50% dos juros, no caso dos
pagamentos em dia.

Detran Legal atendeu a mais 40
mil com anistia de multas e juros

O diretor geral do Departamento Estadual de
Trânsito (Detran/PI), Assis Carvalho, disse considerar
satisfatória a adesão de 40 mil novos veículos ao
programa Detran Legal. "Foi essa a quantidade de
carros que passa a se somar ao que nós tínhamos
regularizados antes do dia 30 de outubro de 2003".

Para a diretora de Registro do Detran, Gelzuíta
Melo, "pelo menos 1.556 proprietários de veículos
automotores procuraram o órgão para serem
beneficiados com parcelamento do pagamento da
regularização da documentação de veículos com
dispensa de 100% de multas e juros para processos
em atraso até dezembro de 2002".

Gelzuí ta  Melo  informou que  ser iam
beneficiados pelo órgão os proprietários de
veículos com documentação de transferência em
atraso até outubro de 2003, com desconto de 50%
em multas e juros.

Ela afirmou que 1.556 interessados
regularizaram com parcelamento de débito a situação
da documentação de veículos até sexta-feira, dia
27 de fevereiro, mas que esse número poderá
chegar a 1900 beneficiados pelo Detran Legal, em
razão  de  os  p rocessos  se  encont ra rem em
tramitação na Diretoria de Registro.

A diretora disse que a operação Detran Legal
a t ing iu  seus  ob je t ivos  e  que  o  número  de
beneficiados deveria ter sido bem maior. "Mas as
pessoas  não  va lor iza ram como pos i t iva  a
vantagem que o Governo do Estado estava
oferecendo aos proprietários de veículos com
documentação em atraso", disse Gelzuíta Melo.

Outras vantagens eram oferecidas pelo Detran
para  os  propr ie tár ios  para  regular izarem a
documentação de veículos, disse a diretora de
Registro. "Além de descontos de juros e multas
em 50% e 100%, eram beneficiados os proprietários
com parce lamento  do  déb i to  em a té  10
pagamentos", acrescentou Gelzuíta Melo.


