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Cafés das Matas de Minas na super feira
Os cafés de qualidade da Região das Matas de Minas estão participando da Fispal 2018, em

São Paulo. Duas marcas com o selo de origem controlada estão representando a região: Café dos
Reis e Café Dutra. Neste ano, a 34ª edição ocorreu no Expo Center Norte, em São Paulo. A Feira
recebeu milhares de profissionais de cafeterias, restaurantes, bares, padarias, pizzarias, sorveterias,
além  de  lojistas  e  distribuidores  do  setor.  Foi  um  espaço  ideal  para  networking,  negócios  e
qualificação profissional, com palestras, debates e cases de sucesso das mais diversas áreas do setor.
(Diário de Manhuaçu)

Teófilo Otorni realiza a 1ª  Agrivales  
A 1ª edição da Agrivales  - Feira da Agricultura Familiar - será realizada  no Expominas, em

Teófilo  Otoni, entre os dias 29 de  junho e 1 de julho. A Expectativa dos organizadores é que cerca
de 30 mil  pessoas visitem a Feira.  São parceiros e  realizadores do evento a  Emater, Prefeitura
Municipal  de Teófilo  Otoni,  Sebrae  e  Sindcomércio.  Produtos  tradicionais   da região  ganham
espaço  na Feira, como a cachaça,  mel, queijo, requeijão e  biscoitos. Com a meta de  contribuir
para o desenvolvimento da economia  regional, a Agrivales cria  oportunidade para agroindústrias
de pequeno, médio  e grande porte;  fornecedores de insumos e tecnologia para o agronegócio;
visitantes e empresários. (Tribuna do Mucuri)

Nível dos reservatórios apresenta queda
Com a pouca incidência de chuvas nos meses de abril e maio, os níveis dos reservatórios do

município de Poços de Caldas já começaram a baixar. A Represa Bortolan, que atingiu o maior
volume no mês de janeiro, começou a baixar no início de abril e encontra-se atualmente com 1,10 m
abaixo da cota do vertedouro. Já a Represa do Cipó atingiu o maior volume no mês de março,
começou a reduzir seu volume em maio, encontrando-se atualmente com 0,60 m abaixo da cota do
vertedouro. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

2º Festival de Pipas acontece domingo
Para alguns é uma simples brincadeira, para outros é considerado um esporte; de qualquer

forma, o ato de soltar pipas atrai admiradores e profissionais, confirmando que não se trata apenas
de um entretenimento para crianças. O desenvolvedor de sistemas Marlon Maxwel Lourenço Leite
afirma que é apaixonado pelo popular “papagaio” desde a infância até hoje, aos 26 anos. Tanto que,
há cerca de três anos, criou o “Canal das Pipas” no YouTube, atualmente com mais de 40 mil
inscritos, no qual são compartilhados “rélos”, campeonatos e tutoriais sobre confecção de pipas.
(Gazeta do Triângulo – Araguari)

Leite tipo C é vendido por até R$ 4
Depois de registrar cinco semanas de altas consecutivas, o preço médio do litro de leite tipo

C chegou a R$ 3,43 em Juiz de Fora, conforme pesquisa mais recente divulgada pela Secretaria de
Agropecuária e Abastecimento (SAA) no dia 20 de junho. O valor corresponde a alta de 7,8% em
comparação aos R$ 3,18 que eram praticados na cidade em 9 de maio, data a partir  da qual o
produto  começou a encarecer.  O principal  motivo  para  os  reajustes  ao  consumidor  tem sido  a
redução da oferta do produto. O leite tipo C apresenta variação de 40%, sendo vendido entre R$
2,85 e R$ 4. Em consequência, os derivados também já estão até 32% mais caros. (Tribuna de
Minas – Juiz de Fora)

Cadastramento cai nas escolas públicas
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Número de jovens e crianças da regional de Uberaba que se inscreveram no Cadastramento
Escolar para 2019 apresentou redução. De forma online, o cadastramento aconteceu dos dias 11 a
22 de junho para crianças e jovens que desejam ingressar no ensino fundamental da rede pública de
ensino do ano que vem. A queda, de quase 16,5%, gera preocupação à Superintendência de Ensino.
Conforme os números repassados pela Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, ao todo
foram realizados  2.554 cadastramentos,  sendo que no ano anterior  foram 3.058,  portanto,  uma
queda de 14,48%, quando, na verdade,  era esperado aumento, assim como aconteceu em 2017,
quando o procedimento deixou de ser manual e passou a ser online. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Caratinga faz ato pelos aposentados 
Um  ato  para  demonstrar  insatisfação  e  os  anseios  dos  servidores  da  rede  estadual  de

Educação. A manifestação pacífica ocorreu na tarde de ontem, na Praça Cesário Alvim. O objeto foi
repudiar o atraso no pagamento dos salários dos servidores aposentados.  Segundo o Sind-UTE,
muitos deles não receberam nenhuma quantia referente ao pagamento que deveria ter sido neste mês
de junho. De acordo com o coordenador do Sindicato em Caratinga, André Freitas, a região está
“coberta pela greve”: “Temos hoje 36 escolas que estão com paralisação total ou parcial. A maioria
delas  está  fechada,  sem nenhum aluno  assistindo  aula  e  isso  não é  uma culpa  do  movimento
grevista, mas do Governo que infelizmente não tem respeitado a classe”. (Diário de Caratinga)

Dia contra a violência  é comemorado
O Dia Nacional de Combate à Violência contra Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho,

foi comemorado na última sexta-feira, 22, com ações culturais e de saúde no Centro de Convivência
para  Idosos  (CCI)  e  na  Praça  João  Pinheiro,  Centro.  Promovido  pela  Prefeitura  e  Conselho
Municipal  do  Idoso  de  Muriaé  (Comimu),  o  objetivo  foi  conscientizar  os  muriaeenses  sobre a
temática. Durante a tarde, idosos do CCI participaram de apresentações de capoeira e mostraram o
trabalho de alfabetização realizado no Centro. (Gazeta de Muriaé)


