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A importância do aleitamen-
to materno para saúde da mãe 
e da criança .

O Agosto Dourado foi 
instituído pela lei estadual 
nº14.726/15 e lei federal nº 
13.435/17, com o objetivo de 
enfatizar as ações de promo-
ção, proteção e apoio ao aleita-
mento materno. A Organização 
Mundial da Saúde e o Ministé-
rio da Saúde recomendam o 
aleitamento materno por dois 
anos ou mais, sendo exclusivo 
nos primeiros seis meses. 

Dados do relatório preli-
minar do Estudo Nacional de 
Alimentação e Nutrição Infantil 
(Enani), do Ministério da Saú-
de, apontam que menos da 
metade (45,7%) das crianças 
menores de seis meses de 
idade recebe a amamentação 
exclusiva. Já a prevalência de 
aleitamento materno continua-
do aos 12 meses (crianças de 
12 a 15 meses) foi de 53,1%. O 
estudo avaliou 14.505 crianças 
brasileiras menores de cinco 
anos entre fevereiro de 2019 e 
março de 2020.

Os benefícios da amamen-
tação não são só para as 
crianças, mas também garante 
saúde às mamães, pois reduz 
as chances de desenvolver 
depressão pós-parto, tem efei-
to protetor contra o câncer de 
mama e de ovário e ainda reduz 
o risco da mulher desenvolver 
diabetes tipo 2 após a gravidez, 
entre outras vantagens.

Agosto dourado
Mês do aleitamento materno
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Quem não quer termi-
nar bem o ano? Talvez 
seu ano não foi tão bom 
assim, teve um ano difí-
cil, isso é algo que pode 
ter ocorrido. Mas o fato é 
que aqueles que tiveram 
um bom ano e aqueles 
que não tiveram um bom 
ano, têm um desejo em 
comum: querem começar 
um novo ano bem!

Querem ter a esperan-
ça de ter um ano novo 
abençoado,  próspero, 
cheio de alegrias, vitórias 
e tudo de bom que puder 
acontecer. É assim com 
você?

Mas qual seriam os 
conselhos bíblicos para 
vivermos um ano novo 
cheio das bênçãos do Se-
nhor? Neste estudo quero 
comparti lhar com você 
três conselhos sábios e 
preciosos do salmista, 
que nos ensina de fato 
como alcançar esse obje-
tivo em nossas vidas.

3 conselhos sábios
e preciosos para

começar um novo ano 
abençoado

Conselho 1:
Tenha o Senhor

sempre em sua vida

O salmista diz o seguin-
te: “O SENHOR, tenho-o 
sempre à minha presen-
ça…” (Salmos 16:8). Essa 
fala expressa uma certeza 
de que o Senhor faz par-
te da vida do salmista, 
que não existe a mínima 
chance do salmista viver 
sem que Deus seja parte 
integrante (e principal da 
sua vida).

Um novo ano abenço-
ado não acontecerá em 
sua vida se Deus não faz 
parte dela! Se você não 
O honra em sua vida, em 
suas decisões, em seus 
pensamentos!

Por isso, o sábio con-
selho do salmista é que 
Deus tem que fazer par-
te de você, de todo o 
seu ser! E como se faz 
isso? Relacionando-se 
com Ele.

Prec isamos passar 
tempo com Deus no pró-
ximo ano, precisamos 
servi-Lo, precisamos ter 
tempo de oração com Ele. 
Faça isso (de verdade) e 
terá um novo ano diferen-
ciado!

Conselho 2:
Tenha o Senhor em

um lugar privilegiado 
na sua vida

O salmista diz o seguin-
te: “O SENHOR, tenho-o 
sempre à minha presença; 
estando ele à minha direi-
ta…” (Salmos 16:8). Note 
que o salmista tem Deus 
ao seu lado. Isso significa 
proximidade.

Você precisa ter Deus 
próximo de você para ser 
abençoado. A expressão 
“direita”, ou “lado direito” 
tem especial significado. 
O lado direito na bíblia é 
figura de honra, de privi-
légio.

Quando o salmista diz 
que Deus está ao lado 
direito indica que Deus 
tem um lugar especial 
em sua vida, de honra, de 
privilégio! Quem não quer 
ter Deus ao seu lado? 
Todos querem, porém, 
somente aqueles que têm 
intimidade com o Senhor, 
que temem ao Senhor 
de todo o coração é que 
de fato conseguem isso. 
Observe:

“A intimidade do SE-
NHOR é para os que o 
temem, aos quais ele dará 
a conhecer a sua aliança” 
(Salmos 25:14). Quem 
finge que teme ao Senhor 
nunca terá Ele plenamen-
te ao seu lado!

Conselho 3:
Você precisa fazer

sua parte e ser
perseverante

O salmista diz o se-
guinte: “O SENHOR, te-
nho-o sempre à minha 
presença; estando ele à 
minha direita, não serei 
abalado…” (Salmos 16:8). 
Observe que temos aqui 
um resultado.

Deus estando em mi-
nha vida e estando ao 
meu lado, sendo honrado 
no meu viver gera as con-
dições para que eu não 
seja abalado. Mas aqui 
temos um resultado que 
não depende apenas de 
Deus.

A palavra “abalado” 
do hebraico (mowt) sig-
nifica cambalear, tremer, 
escorregar. Temos aqui 
claramente uma ação con-
junta de Deus (que está 
ao meu lado) e minha, 
tendo atenção para não 
tropeçar, escorregar dian-
te daquilo que tem poder 
de me derrubar.

Tem a ver com resis-
tência, com perseverança, 
com fazer a minha parte. 
Por exemplo, Deus estan-
do ao meu lado abençoará 
meu emprego, mas eu 
terei que acordar cedo, 
trabalhar com qualidade, 
com diligência, com em-
penho máximo!

Assim a bênção acon-
tecerá de forma plena! É 
uma ação de cooperação! 
Por isso, pense: O que 
VOCÊ também precisa 
fazer para ter uma novo 
ano abençoado?

Dessa forma, temos 
três preciosos conselhos 
que nos ajudarão a ter 
uma vida abençoada no 
próximo ano! Agora, basta 
colocar em prática! Vamos 
lá?

3 conselhos sábios do salmista para 
começar um novo ano abençoado

Postado por Presbítero André Sanchez

Pensão alimentícia: passado o pior da 
pandemia, segue o drama

Minas Gerais cria 31 mil novos 
empregos formais em junho 
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Entre o rol de coisas ruins 
trazidas pela pandemia de co-
vid-19, há uma da qual se fala 
menos: o não pagamento de 
pensão alimentícia. Em parte, 
isso se explica pela crise eco-
nômica geral causada pela pan-
demia, mas nem sempre. Além 
disso, as prisões por não paga-
mento de pensão -- suspensas 
durante o auge da pandemia -- 
recentemente se multiplicaram. 
A advogada e especialista em 
Direito da Família Cláudia Stein 
comenta este cenário no Brasil, 
país em que ainda há muito 
mais alimentantes homens do 
que mulheres.

“De fato, houve um empobre-
cimento e isso contou para o não 
pagamento de pensão -- mas 
como ficam as mulheres nesse 
contexto? A mulher, a mãe, se 
precisa sustentar os filhos, se 
vale de absolutamente qualquer 
trabalho, qualquer emprego: ela 
vai atrás. Quanto aos homens, 
temos assistido a uma realidade 
um pouco diferente: eles alegam 

esse empobrecimento, que é 
verídico, mas eles têm de buscar 
soluções, porque são seus filhos 
e precisam sobreviver.” 

A especialista -- sócia do 
Stein Pinheiro e Campos Advo-
gados -- lembra que o pagamen-
to de pensão alimentícia “entre 
marido e mulher, companheiro 
e companheira, não é muito 
comum no Brasil”. “A mulher, em 
geral, fica com os filhos, em uma 
situação dificílima, porque ela se 
vê forçada a ir atrás de cobrir 
esse sustento -- e muitas vezes 
vemos que as crianças acabam 
passando fome.”

São comuns também ca-
sos em que os alimentantes 
maquiam os seus rendimentos 
para pagar menos ou nada. “Isso 
acontece, mas os juízes estão 
muito espertos e inteligentes”, 
observa Sterin. “Quando os ali-
mentantes pedem para prestar 
serviços por meio de pessoa 
jurídica e emitem nota, os juízes 
já descontam da pessoa jurídica 
-- e, no caso daqueles sem ne-

nhum vínculo, enviam ofício para 
a empresa, para averiguar se ele 
presta algum serviço lá.” 

A especialista comenta tam-
bém que “há uma outra classe de 
alimentantes que é privilegiada 
financeiramente mas que, muitas 
vezes, deixa de pagar os alimen-
tos por uma questão de vingan-
ça: ‘não vou dar dinheiro para 
quem está com meus filhos’”. 
“As pessoas esquecem que as 
crianças comem, que elas têm 
despesas constantes”, reitera.

Sobre o limite de idade e afins 
para o pagamento de pensão ali-
mentícia, Cláudia Stein informa 
que “os 18 anos ou o término 
da faculdade não são mais um 
limite de pensão para os filhos”. 
“O Superior Tribunal de Justiça 
tem uma súmula que diz que 
vai depender de uma decisão -- 
então, se os filhos e os pais não 
fazem um acordo, quando atin-
gem a maioridade ou terminam 
a faculdade, aquele que paga a 
pensão deverá se valer do poder 
judiciário para parar de pagar, 

mas não automaticamente.” 
Segundo a advogada, o juiz 

tem de dizer quais as possibili-
dades financeiras daqueles que 
têm o dever de sustento com 
aquela criança ou adolescente e 
ver o que eles precisam, de fato, 
em termos de sustento. “Sei que 
é difícil fazer um cálculo, mas 
não há outra forma hoje em dia. 
O juiz tem que saber, até para 
não fixar uma pensão que não 
permita o sustento daqueles que 
precisam dela, ou para não fixar 
uma pensão que seja extrema-
mente alta para quem paga.”

Cláudia Stein reitera a im-
portância de mudar a cultura 
vigente, no Brasil, em torno 
da pensão alimentícia. “Se nós 
não fizermos um trabalho para 
os pais compreenderem que 
eles é que se separaram, mas 
os filhos continuam, vamos 
ver sempre essa repetição: 
prisão decretada; alimentantes 
presos -- ou pagamento da 
pensão no momento em que 
decretada a prisão”.

Estado é o segundo no ranking 
de geração de empregos no mês. 
Todas as Unidades da Federação 
registraram saldo positivo

Em junho, o estado de Minas 
Gerais teve saldo de mais de 31 
mil vagas de emprego formais, o 
segundo maior número do país, 
ficando atrás apenas de São 
Paulo com 80,2 mil novos pos-
tos. Em todo país, foram abertos 
mais de 277,9 mil empregos 
com carteira assinada, segundo 
dados do Ministério do Trabalho 
e Previdência.

As informações foram divul-
gadas nesta quinta-feira (28) e 
fazem parte do Novo Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-
pregados (Novo Caged). 

Todos os estados e o Distrito 
Federal registraram saldo positi-
vo na geração de empregos em 
junho. Em Minas Gerais, o gran-
de destaque foi o setor de Ser-
viços, com 10.485 novas vagas, 
principalmente em atividades de 
informação, comunicação, finan-
ceiras, imobiliárias, profissionais 
e administrativas.

A Agropecuária também teve 
um bom desempenho, com 
7.125 novos postos de trabalho, 
a maioria na agricultura. O setor 
de Indústria apresentou o ter-
ceiro maior número, com 5.116 

novas vagas.
Ainda, os setores de Constru-

ção e Comércio registraram um 
aumento no número de vagas, 
com 4.648 e 3.718 novos postos, 
respectivamente. 

Desde 2019, mais de 4,5 
milhões de pessoas foram con-
tratadas em vagas formais em 
todo o Brasil. 

Acumulado do ano 
O estado de Minas Gerais 

registrou no acumulado de janei-
ro a junho de 2022 um saldo de 
140.319 mil empregos formais. 
No Brasil, o saldo anual é de 
1.334.791 novos empregos for-
mais, decorrente de 11.633.347 

admissões e 10.298.556 des-
ligamentos. Os dados indicam 
um aquecimento da economia, 
visto que o total de admissões 
no período foi 14,2% superior ao 
mesmo período de 2021. 

Ainda, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), há indícios da recu-
peração continuada do mercado 
de trabalho. Segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua), 
realizada pela instituição, a taxa 
de desemprego no Brasil ficou 
em 9,3%, entre os meses de 
abril e junho. É a menor taxa do 
período desde de 2015.
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Comenda Visconde de Arantes 
homenageia personalidades 

de Andrelândia e região 
O Poder Executivo Mu-

nicipal de Andrelândia re-
alizou na noite do dia 20 
de ju lho,  a entrega da 
Comenda Visconde de 
Arantes que foi conferida 
a dez personalidades das 
mais diferentes áreas de 
atuação em nosso muni-
cípio.

A cerimônia realizada 
no Cine-Theatro Glória, 
contou com a presença do 
Prefeito Francisco Carlos 
Rivel l i  (Cacau), da pri-
meira dama Karla Rivelli, 
do Vice-Prefeito Ibraim 
Gonçalves da Silva e sua 
esposa Cleusa Silva, além 
da comissão responsável,  
autoridades e familiares 
dos homenageados. 

Confira as personalida-
des que receberam a Co-
menda Visconde Arantes:

Adeodata Kênea Leite 
dos Santos, Domingos Sá-
vio da Silva, Edmilson Luiz 
Reink de Azevedo, José 
Eduardo Cardoso, José 
Marcos Alves Salgado, 
José Ronaldo Fonseca, Ju-
lieta Maria Moreira Nunes, 
Nacib Duarte Bechir, Rose-
mary Salgado Sacramento 
e Sérgio de Jesus Vilela.
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UFJF corre risco de parar

Correndo o risco de parar ainda 
em 2022 devido aos significati-
vos contingenciamentos e cor-
tes no orçamento pelo Governo 
Federal, a Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora (UFJF) vai 
realizar na sexta-feira (5) uma 
audiência pública para debater 
a questão financeira relativa ao 
segundo semestre deste ano e 
também tratar das expectativas 
para 2023. O evento acontece 
a partir das 14h no anfiteatro 
do prédio Itamar Franco, na 
Faculdade de Engenharia da 
UFJF.  Nesta segunda-feira 
(1º), a UFJF apareceu na lista 
das 17 instituições federais 
de ensino superior que po-
dem interromper as atividades 
até o fim deste ano por falta 
de condições orçamentárias, 
algumas até para quitar con-
tas básicas, como água, luz, 
limpeza e segurança. (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Hospital regional 
só em 2024

Quase quatro meses após a 
Câmara de Divinópolis aprovar 
a transferência do terreno do 
Hospital Regional para o Es-
tado, o processo ainda segue 
na mesma etapa. Ao Agora, a 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais (SES-MG) 
confirmou que, atualmente, 
o “processo está em fase de 
estadualização do imóvel, pri-
meiramente via transferência 
de posse e posterior transfe-
rência de propriedade”.  Apesar 
de permanecer no mesmo 
estágio, outros procedimentos 
prosseguem paralelamente. 
Um deles é de responsabi-
lidade do Departamento de 
Edificações e Estradas de Ro-
dagem de Minas Gerais (DER/
MG). O órgão está em fase de 
orçamentação da obra, para 
definir quais itens precisam ser 
licitados para concluir a estrutu-
ra. (Jornal Agora – Divinópolis)

Inclusão nos restaurantes 
de Uberaba

O Centro de Apoio para Aten-
dimento às Pessoas com De-
ficiência Visual (CAP) oferece 
adaptação dos cardápios e 
oficina gratuita para restau-
rantes participantes da 2ª edi-
ção do Festival Gastronômico 
e Cultural de Uberaba. Po-
rém, dos 30 estabelecimentos 
participantes, somente nove 
aderiram à iniciativa. Proje-
to Geopark e Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM) possuem parceria 
com o CAP para elaboração 
de material de divulgação do 
programa em sistema braille 
e fonte de tamanho ampliado, 
com o propósito de percorrer 
um trajeto de 30 km, chamado 
de “Caminhos do Geopark”. 
(Jornal da Manhã – Uberaba)

Incêndio na mata
 do Cristo

Um incêndio queimou cerca 
de 1 hectare de vegetação 
na mata do Cristo de Pouso 
Alegre. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o incêndio teve 
início por volta de 19h15, no 
bairro Portal Redentor. Foram 
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queimadas áreas de pasta-
gem. Os militares utilizaram 
recursos como apagadores, 
sopradores e 3 mil litros de 
água para combater o incên-
dio. Seis bombeiros foram 
empenhados para atender a 
ocorrência. Ainda de acordo 
com os bombeiros, os militares 
devem voltar ao local para nova 
vistoria e verificar se há novos 
focos de incêndio. (Jornal Di-
ário Regional – Pouso Alegre)

Coordenadores atuarão na 
votação

O projeto Coordenador de 
Acessibilidade, organizado 
pela Comissão Permanente 
de Acessibilidade e Inclusão 
do TRE-MG, foi instituído em 
Poços em 2020 e os locais 
de votação com mais de 3 
mil eleitores receberam esses 
voluntários, que auxiliam pes-
soas com alguma deficiência 
ou dificuldade de locomoção a 
exercerem o direito nas urnas 
com mais comodidade. “O TRE 
está convidando eleitores para 
atuarem como coordenadores 
de acessibilidade. Em Poços, 
eles foram nomeados em 2020 
e nestas próximas eleições isso 
vai acontecer novamente. São 
dois coordenadores para cada 
local”, explica o chefe do Car-
tório em Poços Antônio Carlos 
de Sousa Pereira. (Mantiqueira 
Online – Poços de Caldas)

1 milhão de sacas
 comercializadas

Com o embarque de 320 sa-
cas de café da Cooperativa 
dos Cafeicultores do Cerrado 
– Expocaccer para o Japão, 
realizado no dia 25 de julho, 
a Região do Cerrado Mineiro 
(RCM) atingiu a marca de 1 mi-
lhão de sacas comercializadas 
com o selo de Denominação 
de Origem e Qualidade. O 
embarque foi realizado na sede 
da Expocaccer, em Patrocínio, 
e acompanhado por represen-
tantes da cooperativa e da 
Federação dos Cafeicultores 
do Cerrado. Desde 2013, o 
Selo de Origem e Qualidade 
atesta que o lote comerciali-
zado possui a certificação de 
Origem e Qualidade Região 
do Cerrado Mineiro, conforme 
os requisitos estabelecidos no 
processo de produção. (Jornal 
de Patrocínio – Patrocínio)

Itabirito entre as 12 
melhores no ranking

Itabirito figura entre os 12 
municípios mineiros melho-
res pontuadas no ranking do 
programa ICMS Cultural do 
Estado. A cidade alcançou o 
índice de 28,56 na pontuação 
total definitiva para o exercício 
2023 entre os 853 municípios 
mineiros. A classificação ga-
rante a Itabirito a continuidade 
dos repasses de recursos para 
o Fundo Municipal de Preser-
vação do Patrimônio Cultural 
–supervisionado pelo Conse-
lho Consultivo Deliberativo do 
Patrimônio Cultural e Natural 
de Itabirito – Conpatri, com ob-
jetivo de financiar as ações de 
preservação e conservação a 
serem realizadas no patrimônio 
cultural material e imaterial da 
cidade. (O Liberal – Ouro Preto)


