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Teófilo Otoni em 1º lugar em ranking 

            No último ranqueamento elaborado em abril  pela Junta Comercial do  Estado de Minas 
Gerais  (Jucemg) com os 132  municípios mineiros que  oferecem o Programa Minas Fácil, Teófilo 
Otoni  ficou em primeiro lugar  em ranking estadual de agilidade na abertura de empresa, através da
Sala Mineira do  Empreendedor. Todos os  meses, a Jucemg publica  a posição de cada cidade  
participante, e no mês de  março Teófilo Otoni também se destacou, ficando  com o segundo lugar. 
(Tribuna do Mucuri)

 

Monte Verde tem menor temperatura do ano

            O mineiro tirou o casaco do armário de vez nesta segunda-feira, 21. Segundo o Centro de 
Climatologia PUC Minas TempoClima, uma forte massa de ar frio polar fez com que a temperatura 
baixasse muito, deixando o tempo estável em todo o Estado. O distrito de Monte Verde, em 
Camanducaia (MG), registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta segunda-feira. No 
local, a temperatura chegou aos -1,6ºC, com sensação térmica próxima aos 6,3ºC negativos. Além 
do distrito, Maria da Fé e Poços de Caldas também tiveram números negativos, com geada. (Correio
do Sul - Varginha)

 

Câmara rejeita proibição a pessoas armadas

            A Câmara de Juiz de Fora rejeitou em primeiro turno um projeto de resolução de autoria do 
vereador Wanderson Castelar (PT) que pretende restringir a presença de pessoas portando armas nas
dependências do Palácio Barbosa Lima. A proposição, que é extensiva a armas de fogo e objetos 
cortantes que possam causar ferimentos, foi reprovada nesta sexta-feira, 18, dois dias após uma 
assessora parlamentar ter sido morta a tiros dentro da Câmara Municipal de Contagem, na Região 
Metropolitana de Minas Gerais, onde, na última quarta, um homem entrou armado no gabinete do 
vereador Jerson Braga Maia (PPS) e disparou contra a mulher de 27 anos. (Tribuna de Minas - Juiz 
de Fora)

 

Uberaba fora da lista do Cartão Reforma

            Uberaba ficou fora da primeira lista de seleção do Cartão Reforma. O município ainda 
aguarda o resultado da segunda chamada do programa, que ainda não foi divulgada. De acordo com 
o presidente interino da Cohagra (Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande), Lawrence 
Borges, os projetos para pleitear o benefício foram encaminhados dentro do prazo. No entanto, 
Lawrence posiciona que os critérios de seleção priorizavam cidades com indicadores sociais piores. 
Se o município não for contemplado na segunda lista do programa, não haverá mais chances para 
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pleitear o Cartão Reforma. Uma terceira chance para enviar propostas estava programada 
inicialmente, mas foi cancelada este mês. (Jornal da Ma nhã - Uberaba)

 

Campeonato de Skate acontece em Muriaé

            O décimo campeonato de Skate de Muriaé aconteceu neste domingo, 20, na rampa do Horto 
florestal. Mais de 80 competidores e apaixonados pelo esporte estiveram em clima de muita alegria 
e descontração numa competição para escolher o "Rei da Pista". Os atletas foram recebidos com 
delicioso café da manhã com frutas e sucos preparados por funcionários do departamento de 
esportes da secretaria municipal de educação esporte e lazer. Esta foi a décima edição da 
competição que atrai atletas de vários estados em busca de aventura, aperfeiçoamento de novas 
manobras, entrosamento e muita competição. (Gazeta de Muriaé)

 

Município quer mais R$ 14 mi para obras

            A prefeitura pediu e a Câmara de Vereadores de Pouso Alegre autorizou essa semana, em 1ª 
votação, mais uma operação de crédito. Desta vez, o valor pleiteado pelo Executivo junto ao 
Ministério das Cidades é de R$ 14 milhões. O valor seria utilizado para realizar obras de drenagem 
na Bacia do Primavera, região cujas águas incidem sobre vias centrais como a Bom Jesus e 
Comendador José Garcia. A região recebeu obras de drenagens da Prefeitura em 2015, na gestão 
Perugini, mas as intervenções não surtiram o efeito esperado. As medidas que consumiram R$ 3,5 
milhões foram alvo de uma CPI, que apontou irregularidades no projeto e materiais utilizado nas 
obras. O caso est&aa cute; com o Ministério Público. (Jornal do Estado - Pouso Alegre)

 

Acidentes de trabalho têm redução de 40%

            Nos últimos 5 anos, os números de afastamento previdenciários devido a acidentes de 
trabalho diminuíram gradativamente em Uberlândia. Entre 2012 e 2017, os casos caíram 40%, e de 
2016 para 2017, a redução foi de 4%. Mas as estatísticas, segundo o procurador do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), Paulo Veloso, não devem ser comemoradas, já que os registros ainda 
são recorrentes e há muitos casos não notificados. Só no ano passado, foram contabilizados 984 
acidentes do tipo na cidade, com 8 mortes, o que corresponde a mais de 3 ocorrências por dia útil. 
Os gastos neste último ano foram de R$ 5,350 milhões, segundo números atualizados do Observ 
atório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. (Diário de Uberlândia)

 

Mais de 16 mil alunos recebem kits escolares

            A Prefeitura de  Sete Lagoas, por meio  da Secretaria Municipal  de Educação, entregou  
milhares de kits escolares para alunos da Rede  Municipal de Ensino. A  entrega simbólica ocorreu 
na escola Edson  Abreu, no bairro Orozimbo Macedo, durante uma  agradável tarde quando  
também foram realizadas  diversas atividades em  comemoração ao Dia das  Mães. A quadra da 
unidade educacional ficou lotada com a presença dos  estudantes e seus familiares. Estiverem 
presentes ainda o prefeito  Leone Maciel, o vereador  ; Marcelo Cooperseltta, a  secretária 



municipal de  Educação, Nires da Silva,  e o secretário adjunto de  Educação, Gutembergue  
Ferreira da Silva. (Boca do Povo - Sete Lagoas) 


