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A partir do dia 4 de agosto, 
a emissão da Carteira de Iden-
tidade Nacional (CIN) chegará 
a mais quatro estados além do 
Distrito Federal. O novo docu-
mento, que adota o número de 
inscrição no Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) como regis-
tro geral, já está sendo emitido 
no Rio Grande do Sul desde a 
última terça-feira (26). 

Neste primeiro momento, 
as novas identidades só serão 
emitidas para cidadãos que já 
possuem o CPF e estão com 
as informações atualizadas de 
acordo com suas certidões. 
Quem ainda não possui o docu-
mento ou está com as informa-
ções desatualizadas poderá uti-
lizar os canais de atendimento 
à distância da Receita Federal 
para resolver a situação. A ex-
pectativa é que, até 6 de março 
de 2023, os próprios órgãos de 
identificação civil façam novas 
inscrições e atualizações no 
CPF, facilitando ainda mais a 
emissão do documento.

Além da praticidade da nova 
CIN, que terá versões físicas e 
digitais, a atualização do docu-
mento permitirá melhorias na 
segurança e na transparência 
de dados. Luiz Eduardo Ramos, 
ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
explicou que a fragilidade do 
modelo antigo era que um 
cidadão poderia ter 27 regis-
tros de identidade no Brasil, já 
que cada estado podia emitir 

Nova Carteira de identidade 
vai ser emitida em mais 

estados a partir de agosto

um documento para a mesma 
pessoa. “Gradativamente dei-
xaremos de ter uma carteira de 
identidade para cada estado. 
São vinte e seis estados e o 
Distrito Federal. Cada um com 
a sua carteira. Isso vai acabar.”, 
finalizou o ministro.

A segurança da nova CNI 
não se dá apenas pela unifica-
ção do registro nacional, mas 
também pelos protocolos de 
validação feitos durante a emis-

são do documento. Anderson 
Torres, Ministro da Justiça e da 
Segurança Pública, atesta que 
a modernidade do documento 
pode mitigar futuras intenções 
de fraudes, garantindo seguran-
ça tanto para o cidadão como 
para as instituições.

“A nova carteira de identida-
de é um documento moderno, 
seguro com os mais avançados 
de segurança e formas de va-
lidação, dificultando fraudes e 

dando segurança à sociedade 
brasileira de que o portador 
do documento é realmente 
quem se apresenta”, afirma o 
ministro.

Os cidadãos que já pos-
suem o documento de identi-
dade terão RG válido por até 
10 anos, com exceção das 
pessoas com mais de 60 anos, 
que poderão manter a docu-
mentação anterior por tempo 
indeterminado.
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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

Agosto Dourado - Mês de 
cosncientização sobre a amamentação

Minas Gerais cria 31 mil novos 
empregos formais em junho 

Auxílio Brasil de R$ 600 e demais benefícios 
sociais criados por proposta de Alexandre 
Silveira começam a ser pagos nesta terça

A importância do aleita-
mento materno para saú-
de 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 obje-
tivo de enfatizar as ações 
de promoção, proteção 
e apoio ao aleitamento 
materno. A Organização 
Mundial da Saúde e o 
Ministério da Saúde re-
comendam o aleitamento 
materno por dois anos ou 
mais, sendo exclusivo nos 
primeiros seis meses. 

Dados do relatório pre-
liminar do Estudo Nacional 
de Alimentação e Nutrição 
Infantil (Enani), do Minis-
tério da Saúde, apontam 
que menos da metade 
(45,7%) das crianças me-
nores de seis meses de 

idade recebe a amamen-
tação exclusiva. Já a pre-
valência de aleitamento 
materno continuado aos 
12 meses (crianças de 12 
a 15 meses) foi de 53,1%. 
O estudo avaliou 14.505 
crianças brasileiras me-
nores de cinco anos entre 
fevereiro de 2019 e março 
de 2020.

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

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.

Mais de 20 milhões de pes-
soas em condições de vulne-
rabilidade social no Brasil vão 
receber, a partir desta terça-
feira (9/8), o valor mínimo de 
R$ 600 referentes ao Auxílio 
Brasil. O valor do benefício 
pago é agora 50% maior gra-
ças à proposta do senador 
Alexandre Silveira (PSD/MG). 
A PEC 01/2022, apresentada 
pelo senador mineiro em fe-
vereiro deste ano e aprovada 
pelo Congresso Nacional no 
mês passado, também criou 
o auxílio emergencial de R$ 
1.000 para caminhoneiros e 
dobrou o valor do auxílio-gás 
para as famílias carentes. Estes 
benefícios também serão pagos 
a partir desta terça-feira. 

“Em fevereiro, quando tive 
a honra de chegar ao Senado, 
este foi o meu primeiro projeto 
apresentado. Há cinco meses, 
nós já percebíamos e entendía-
mos a necessidade de socorrer 

à população brasileira desta 
crise social e econômica que 
vivemos. É muito preocupante 
termos voltado ao mapa da 
fome, com mais de 33 milhões 
de pessoas sem ter as míni-
mas condições de se alimentar 
direito. Lamento que o projeto 
tenha demorado tanto para ser 
aprovado, mas acredito que é 
um benefício social importante 
demais para ajudar a combater 
a fome e amparar tantas fa-
mílias que sofrem com a crise 
e o desemprego”, afirmou o 
senador. 

Ações
A proposta de Alexandre Sil-

veira possibilitou o aumento de 
R$ 400 para, no mínimo, R$ 600 
do Auxilio Brasil, o antigo Bolsa 
Família. Segundo o Ministério 
da Cidadania, 2,2 milhões de 
pessoas foram incluídas como 
beneficiárias, chegando ao total 
de 20,2 milhões de famílias con-
templadas. Somente em Minas 

Gerais, 138 mil pessoas foram 
incluídas no programa. 

A PEC 01/2022 de Alexandre 
Silveira também dobrou o valor 
do Auxílio Gás, pago a cada dois 
meses, segundo o valor corres-
pondente ao preço médio de um 
botijão de gás de 13 quilos. O 
benefício começará a ser pago 
nesta terça-feira e também nos 
meses de outubro e dezembro. 

Outra importante medida 
contemplada pelo projeto do 
senador mineiro foi a criação 
do auxílio emergencial de R$ 
1.000 para cerca de 900 mil ca-

minhoneiros autônomos do país. 
A ação foi necessária devido à 
disparada do preço do diesel. O 
benefício, além de ajudar o pro-
fissional para minimizar a alta do 
preço do combustível, também 
causa impacto positivo na redu-
ção da inflação dos alimentos, 
uma vez que a maioria deles é 
transportado via terrestre. Em 
agosto, os caminhoneiros rece-
berão, extraordinariamente, R$ 
2.000 – referentes às parcelas 
de julho e agosto. O pagamento 
também será realizado a partir 
desta terça-feira.
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3º Encontro de Motociclistas de 
Bom Jardim de Minas

Entre os dias 8, 9 e 10 
de Julho, amantes rock e 
dos roncos das motocicle-
tas estiveram presentes 
no 3º Encontro de Moto-
ciclistas em Bom Jardim 
de Minas.

O encontro reuniu cerca 
de 130 motoclubes vindo 
do Rio de Janeiro, Bahia, 
São Paulo e Distrito Fede-
ral em uma grande festa 
para trocar experiências, 
conhecer as novidades 
do motociclismo, rever e 
fazer amigos.

 “O evento é uma ide-
a l ização minha – Raí 
Rezende, presidente do 
Motoclube Anônimos BR 
267 – e em conversa com 
Robson Landim, vocalis-
ta da banda Mil Motivos, 
decidimos real izar um 
evento maior, que foi um 
sucesso. Em 2018 unifica-
mos o Good Garden Rock 
City junto ao Encontro de 
Motociclistas dos Anôni-
mos BR 267, e de lá pra 
cá o evento tem sido um 
sucesso ano após ano, 
fruto de muito trabalho, e 
também do apoio ímpar da 
prefeitura municipal e dos 
nossos patrocinadores”, 
afirmou Raí Rezende, o 
organizador.

O encontro de motoci-
clistas se tornou um dos 
principais eventos do ano. 
Chega a ser igualado até 
com os carnavais fora de 
época. 

Em entrevista o vice-
prefeito de Bom Jardim 
de Minas, José Francisco 
Mattos e Silva, disse: “O 
evento Good Garden Rock 
City - Bom Jardim, cidade 
do Rock já esta incluído no 
calendário das atividades 
culturais e musicais da 

nossa cidade e sua 4 edi-
ção foi um sucesso como 
as anteriores, colocando, 
mais uma vez, nossa cida-
de na vanguarda regional, 
eventos deste jazz devem 
ser apoiados e prestigia-
dos, trazem benefícios 
econômicos e sociais com 
o fomento do comércio e 
do turismo local. Tudo que 
acrescenta e valoriza nos-
so município em suas vá-
rias vocações e riquezas 
são sempre bem vindo, a 
equipe organizadora, os 
Anônimos da BR 267, esta 
de parabéns pelo even-
to, que venham sempre 
outros e que o evento de 
2023 seja ainda de maior 
sucesso, Bom Jardim de 
Minas agradece.”

A quinta edição já tem 
data marcada para 2023, 
anota ai: 07, 08 e 09 de 
Julho.

Na atração, o show de 
rock, que é o mais espe-
rado da festa. A banda 

Mil Motivos, que é Bom-
Jardinense fez abertura 
oficial e encerramento do 
evento. 

Se apresentaram tam-
bém a Banda Obscura, 
que foi o show principal 
de sexta, e a banda Albari 
que fechou o primeiro dia 
de evento; no sábado, 
houve a apresentação da 
Banda Coyotes à tarde, 
Tukas Band que arrastou 
multidões no sábado à 
noite e finalizando o se-
gundo dia de encontro, a 
banda Mulambos segurou 
o público até às 3h da ma-
nhã. Já no domingo, ani-
mando o público  a banda 
Tritono e uma matinê rock 
ao som do DJ Karmonn, 
que foi uma atração que 
deu destaque no evento.

Em relato, os proprietá-
rios do MSM Auto Peças, 
disse a nossa redação 
que o show de rock foi 
uma ótima atração para 
Bom Jardim de Minas, e 

que alavancou bastante 
a economia da cidade. 
Disse ainda que even-
tos como esses são fun-
damentais para mover 
rendimento econômico 
da cidade.  Também con-
versamos com a Fabiana 
Carvalho e com o João 
Batista, proprietários da 
Casa da Linguiça, eles 
parabenizaram os organi-
zadores do evento Good 
Garden Rock City e disse-
ram que tiveram bastante 
rendimento nas vendas 
graças o movimento ge-
rado pela festa. 

“Essa festa vem aju-
dando na economia da 
cidade, tanto para nós 
da Casa da Linguiça as-
sim também como para 
todos os comércios de 
Bom Jardim. Esses tipo 
de evento é muito bom, 
para que as pessoas de 
fora possam adquirir os 
produtos fabricados em 
nossa cidade.”
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Moradores ameaçados
 de despejo

Moradores do Jardim Serra 
Verde, em Teófilo Otoni (Vale 
do Mucuri), perderam o sosse-
go depois de se verem na imi-
nência de serem despejados 
de suas casas, onde vivem há 
mais de 30 anos. São cerca 
de 30 famílias com crianças e 
idosos, que compraram seus 
imóveis de boa fé, sem saber 
que a área estava sob litígio. 
Na semana passada, eles 
pediram a ajuda da Comissão 
Extraordinária das Privatiza-
ções da Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais. “Ninguém 
invadiu nada. Todos nós com-
pramos e pagamos os imó-
veis”, afirmou Glécia Schiffner, 
representante da comunidade 
afetada pela decisão judicial 
de reintegração de posse. 
(Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Lombada Eletrônica em 
funcionamento

A prefeitura de Varginha, por 
meio do Departamento Muni-
cipal de Trânsito (Demutran), 
comunica que a Lombada 
Eletrônica instalada na Ave-
nida Celina Ottoni, em frente 
ao IPD, já está em funciona-
mento. Instalada pela em-
presa Contransin, através 
da prefeitura de Varginha, 
inicialmente a lombada terá 
caráter educativo, alertando 
os motoristas da velocidade, 
lembrando que a velocidade 
permitida na avenida Celina 
Ottoni é de 40 km Para segu-
rança de todos, o Demutran 
instalou placas de Atenção, 
Fiscalização Eletrônica. (Ga-
zeta de Varginha – Varginha)

315 carteiras para 
autistas emitidas

Cerca de 315 pessoas em 
Uberlândia já emitiram a Car-
teira de Identificação da Pes-
soa com Transtorno do Espec-
tro Autista (Ciptea), segundo 
dados da Secretaria de Estado 
e Desenvolvimento Social 
(Sedese). O documento, que 
passou a ser expedido no fim 
de 2021, é gratuito e impor-
tante para a população diag-
nosticada com o transtorno. 
A Ciptea contém informações 
de identificação da pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e busca garan-
tir a ação integral, o pronto 
atendimento e prioridade no 
atendimento e no acesso aos 
serviços públicos e privados, 
em especial nas áreas de saú-
de e assistência social. (Diário 
de Uberlândia – Uberlândia)

Fim das charretes
 tem impasse

Uma das principais estâncias 
hidrominerais de Minas, São 
Lourenço, vive um impasse. 
De um lado, os condutores 
das tradicionais charretes, que 
recusam a troca dos cavalos 
por tuk-tuks, triciclos voltados 
para passeios turísticos. Do 
outro, a prefeitura pretende se 
antecipar ao Projeto de Lei que 
tramita na Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais e prevê a 
extinção de veículos de tração 
animal dentro dos perímetros 
urbanos do estado. Uma reu-
nião entre as partes, que con-
tou também com a presença 
do deputado estadual Osvaldo 
Lopes (PSD), identificado com 
a causa animal, terminou sem 
acordo. Foi oferecida uma in-
denização de R$ 30 mil para 
cada um dos condutores. 

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

(Sabará Notícias – Sabará)

Licitação dos pontos
 turísticos é reaberta

Um aviso de edital publicado 
no Diário Oficial do Município 
desta sexta-feira (5) comunica 
a nova data da abertura das 
propostas para a concessão 
de uso e exploração econô-
mica do chamado Circuito 
Turístico. Os envelopes deve-
rão ser abertos dias 28 de se-
tembro, às 10h30, no espaço 
da Urca. O objeto da licitação 
é a seleção de proposta mais 
vantajosa para a permissão 
de exploração econômica 
de atividades turísticas de 
visitação, bem como serviços 
dos equipamentos turísticos, 
incluídas obrigações de ges-
tão, melhorias e operação 
dos atrativos existentes em 
formato de Circuito Turísti-
co Integrado. (Mantiqueira 
Online – Poços de Caldas)

Erosão aumenta
 na Estrada Real

Uma erosão gigantesca que 
começou após o período chu-
voso ameaça engolir a rodovia 
MG- 129 (Estrada Real), que 
liga Lafaiete a Ouro Branco. 
O buraco está localizado no 
início da subida para a locali-
dade de Carreiras, já no mu-
nicípio de OB e possui cerca 
de 10 metros de diâmetro e 
outros tantos de profundidade. 
Ele está a poucos metros da 
estrada, mas por causa do 
traçado da via, quem desce 
ou sobe não consegue ter 
a dimensão do perigo. Essa 
situação já havia sido denun-
ciada, em abril, pelo Jornal 
Correio, mas nada foi feito pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagens de Minas Gerais, 
órgão responsável pela ma-
nutenção da rodovia. (Correio 
Online – Conselheiro Lafaiete)

Prefeitura oferta curso de 
higienização pessoal para 

alunos

A prefeitura de Inhapim, em 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural 
– Senar, iniciou um curso de 
higiene pessoal voltado para 
os alunos do ensino médio da 
escola estadual Alberto Aze-
vedo. Segundo a enfermeira 
e instrutora técnica do Senar, 
Janaína Dornelas Pessoa Go-
mes, o objetivo deste curso é 
ensinar aos alunos maneiras 
práticas de promoverem uma 
melhor higienização do seu 
corpo principalmente no perí-
odo de transição entre a ado-
lescência e a fase adulta. (Di-
ário de Caratinga – Caratinga)

Araguari terá Central de 
Acompanhamento

A Prefeitura de Araguari, atra-
vés das secretarias de Políticas 
sobre Drogas e de Administra-
ção, da Controladoria e da Pro-
curadoria-Geral do Município, 
com o apoio do promotor de 
Justiça do Estado de Minas Ge-
rais, André Luís Alves de Melo, 
publicou um Termo de Ratifi-
cação que consolida o Termo 
de Cooperação Técnica para a 
instalação da Central de Acom-
panhamento de Alternativas 
Penais na cidade. O programa 
tem a finalidade de contribuir 
para o fortalecimento e consoli-
dação das alternativas à prisão 
no estado de Minas Gerais, 
pautando ações de responsa-
bilização com liberdade. (Ga-
zeta do Triângulo – Araguari)


