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IMAGEM DO DIA
O combate à dengue continua em todo o
Estado. A iniciativa do governo conta com a
parceria da PMMG. Em Abaeté, a Polícia
Militar participou de uma campanha
organizada pela Secretaria Municipal de
Saúde do município, mobilizando o público
estudantil. Eles trocaram garrafas pet
vazias por lápis, borrachas, cadernos e
panfletos educativos. Um instrutor do
Proerd orientou e incentivou os alunos das
escolas assistidas pelo Programa a
participarem desta mobilização.

Cultura
O Cabo Eliés Freitas de Souza, da 12ª
RPM, foi destaque no domingo, na imprensa
regional, em função do livro Olha procê vê!,
onde tem participação. O livro é sucesso nas
redes sociais e foi desenvolvido junto com o
conterrâneo de Entre Folhas, Elias Rodrigues
de Oliveira, que é diretor do Instituto Aviva.
Olha procê vê! Revela aspectos
socioeconômicos, com imagens e textos de um
tom totalmente poético, a respeito da vida do
sertanejo do Alto do Jequitinhonha. A
contribuição do cabo Eliés para o livro não foi
somente com textos, mas também com
gravações em áudio e vídeo, dando o tom do
mais puro sotaque mineiro. Com recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura do
governo federal (MinC), foram impressos três mil exemplares do livro, distribuídos de
forma gratuita para escolas e entidades culturais. O lançamento oficial vai acontecer
no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, ainda sem data estabelecida, depois disso a
equipe do projeto vai percorrer as cidades do Vale do Jequitinhonha para fazer a
apresentação da obra às populações locais.
É possível baixar gratuitamente o livro, na versão PDF, através do site
www.livro.aviva.org.br.
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