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Samu inaugurado no Triângulo Norte
Serviço de urgência e emergência irá atender 612.317 habitantes em 26 municípios da região

O Governo de Minas Gerais,  por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), acaba de
inaugurar, em Uberlândia, a Central Operativa do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência)  da  Região  Ampliada  de  Saúde  Triângulo  Norte.  Ao  todo,  foram  investidos  R$  6,8
milhões na implantação do serviço, que vai beneficiar 612 mil pessoas em 26 municípios da região.
O Samu irá iniciar as suas operações a partir do dia 3 de julho. Além do repasse para colocar em
prática a Central Operativa, a SES-MG também investiu outros R$ 3,8 milhões para a aquisição de
31 ambulâncias para o atendimento à população. (Rede Sindijori)

Câmara aprova financiamento em Poços
A Câmara Municipal aprovou na tarde de terça, 26, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura

a  contratar  operação  de  crédito  com o Banco  do  Brasil,  no  valor  de  até  R$ 10  milhões  para
investimentos  em  infraestrutura  viária  e  mobilidade  urbana,  com  aquisição  de  máquinas  e
equipamentos, aquisição de ambulâncias e implantação de projeto para modernização da gestão.
Dez  vereadores  votaram favoravelmente  ao  projeto,  contra  quatro  votos  contrários.  (Jornal  da
Cidade – Poços de Caldas)

ETA gera prejuízos de R$ 4 mi
A obra inacabada, os problemas técnicos de bombeamento e a falta de segurança do sistema

elétrico fizeram com que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Sete Lagoas  investisse
R$ 4 milhões  até  os dias  atuais na atual  gestão.  A informação é do diretor-presidente Arnaldo
Nogueira. A aplicação desses recursos ocorreu em caráter de urgência, após a autarquia constatar
problemas estruturais que poderiam até fazer com que, parcialmente, Sete Lagoas ficasse sem água
de dois em dois dias, caso os investimentos não fossem feitos.  De acordo com o SAAE, até o final
de junho ou, no máximo, no início de julho, a ETA Rio das Velhas começará a operar em segundo
turno. (Sete Dias – Sete lagoas)

Audiência discute criação de parque
A possibilidade de transformar parte da Mata do Krambeck em parque foi discutida nesta

terça-feira,  26,  em  audiência  pública,  na  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora.  O  encontro  foi
solicitado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) que, em maio, iniciou uma consulta pública
para discutir o assunto com a sociedade e reunir opiniões favoráveis e contrárias à iniciativa. A ideia
é alterar a legislação para que um terreno de 291 hectares, o equivalente a 269 campos de futebol,
seja transformado no parque, com acesso público. Hoje o espaço, formado pelas fazendas Retiro
Velho e Retiro Novo, faz parte de uma área de proteção ambiental (APA). (Tribuna de Minas – Juiz
de Fora)

Projeto tem serviços a moradores de rua
A praça Doutor Chaves recebeu ontem uma estrutura de serviços totalmente voltada para a

população em situação de rua. Muitas vezes invisíveis aos olhos da comunidade e do poder público,
eles tiveram a oportunidade de receber vários tipos de atendimento.  A quinta edição do “Rua de
Direitos” é uma promoção do Serviço Social Autônomo (Servas), em parceria com o Ministério
Público  e  o Tribunal  de Justiça  de Minas  Gerais  (TJMG).  O objetivo do evento é  conectar  as
pessoas em situação de rua com os serviços básicos que essa população não consegue usufruir no
dia a dia. (O Norte de Minas – Montes Claros)
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TJMG conclui implantação de sistema
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) finalizou, no Estado, o Projeto de Implantação

de Solução Informatizada para Gravação de Audiências,  conduzido pela Diretoria Executiva de
Informática  (Dirfor).  A  gravação  audiovisual  está  contribuindo  para  agilizar  a  realização  de
audiências na área criminal, uma vez que o magistrado não precisa mais ditar os depoimentos ao
escrevente.  Em  Uberaba,  a  implantação  ocorreu  em  maio.  A  gravação  reduz  o  número  de
audiências,  mas  também  aumenta  a  chance  de  conduzir  mais  audiências  em  um  único  dia,
diminuindo a pauta. (Jornal da Manhã – Uberaba)

‘Sou Feliz de Cara Limpa’ é lançada
O dia 26 de junho foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia

Internacional de Combate às Drogas.  Sendo assim, nesta data foi lançada,  em Leopoldina,  a 7ª
edição do Sou Feliz de Cara Limpa, uma campanha realizada pela AME, pelo Conhecer Educação e
Cultura  e  pela  19ª  Superintendência  Regional  de  Ensino.  As  atividades  da  campanha  estão
programadas para que aconteçam no dia 1 de setembro na Praça Félix Martins. O projeto surgiu a
partir da ideia de um grupo de jovens, que tinha uma grande preocupação com os caminhos que
levam a juventude às drogas. (Leopoldinense)

"Cidade Limpa" chega em Muriaé
A maior operação de limpeza e conservação urbana já realizada em Muriaé. Foi assim que o

prefeito  Grego  descreveu  a  Operação  Cidade  Limpa,  o  novo  programa  da  Prefeitura  que  vai
mobilizar diversos órgãos da Administração e que pretende mudar para melhor a "cara" da cidade.
O anúncio foi feito durante entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, 26, no Teatro
Zaccaria Marques. As atividades vão começar já na próxima segunda, 2, iniciando pelo bairro São
Francisco  e  seguindo  posteriormente  para  todas  as  mais  de  70  comunidades  que  formam  o
município, inclusive os distritos. (Gazeta de Muriaé)


