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Gasolina em Minas, 2º mais cara do país 
O preço da gasolina  em Minas é o segundo  mais caro do país. O consumidor mineiro só

perde  para o Acre. Tabela publicada revela que o preço  médio da gasolina no  estado é de R$ 4,67.
Em  contrapartida, no Acre,  esse valor é de R$ 4,74.  Um dos motivos que explicam o preço da
gasolina cobrado nas bombas  dos postos de combustível em Minas diz respeito  aos impostos
cobrados  no estado, em especial  o ICMS. “Um dos mais  caros do país”, destaca o  economista.
(Boca do Povo – Sete Lagoas)

Uberaba terá loja que reúne artesãos
Uberaba vai receber a primeira loja Brasil Original fora de uma capital brasileira. De 3 de

maio a 3 de junho, peças de 30 artesãos da cidade e região estarão expostas para comercialização no
Shopping Uberaba. A oportunidade está sendo comemorada pelos artesãos, ainda mais neste período
do ano, diante do fluxo de visitantes e o Dia das Mães.O projeto Brasil Original teve início em 2012
como uma das ações do Sebrae Nacional para estimular as vendas do artesanato nas 12 capitais
sedes  durante  a  realização  da  Copa  do  Mundo.  O resultado  foi  tão  satisfatório  que  o  projeto
continuou. E Uberaba é a primeira cidade que não é capital a receber o projeto. O espaço é uma
forma de divulgar e comercializar o artesanato regional, além de impulsionar os negócios neste
segmento. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Arcos aprova projeto de engenharia
O prefeito de Arcos, Denilson Teixeira, realizou nesta quarta-feira, 25, em Belo Horizonte, a

assinatura do contrato que aprova os projetos técnicos de engenharia realizado pela Companhia de
Habitação do Estado de Minas  Gerais  (Cohab Minas)  para a construção dos  320 apartamentos
populares para famílias de baixa renda. Foram determinadas 15 etapas para o programa habitacional
em Arcos. O município cumpriu antes do prazo as de responsabilidade da Administração e recebeu
o ofício com a aprovação. Com a conclusão da sétima etapa restarão as etapas de responsabilidade
da Cohab e da Caixa. (Correio Centro-Oeste – Arcos)

PMU aciona motoristas de vans escolares
A Prefeitura Municipal de Uberlândia entrou com uma ação judicial contra paralisação dos

motoristas da Cooperativa dos Transportadores de Passageiros e Cargas de Uberlândia (Coopass),
que começou na quarta-feira, 25. Em nota, a Prefeitura informou que o ato é ilegal e não atende os
requisitos do inciso XV do artigo 78 da lei federal 8.666/93. A Coopass reivindica o pagamento da
diferença do valor renegociado referente ao quilômetro rodado entre maio e dezembro de 2017, cujo
acumulado chegaria a R$ 1,7 milhão, segundo a Coopass. Das 237 vans cadastradas na cooperativa
e que prestam serviço para a Prefeitura, apenas 60 rodaram durante o primeiro dia de paralisação.
(Diário de Uberlândia)

Negócios sociais abrem novo nicho de mercado
Um novo nicho de negócios desponta no mercado, mostrando que é possível empreender

transformando realidades, trazendo impactos positivos para a sociedade. Não se trata de filantropia,
mas de empresas que atuam na resolução de problemas sociais.  O lucro pode vir  por meio do
volume de projetos, da ponte entre as iniciativas pública e privada até o público-alvo ou do aporte
de investidores que acreditam neste novo formato de empreendedorismo. O assunto é novo, mas já
tem despertado o interesse dos juiz-foranos.  Na quinta-feira,  26,  o Sebrae realizou o seminário
Negócios de Impacto Social, uma iniciativa que pretende incentivar a inserção de novas pessoas no
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segmento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Parceria com Votorantim capacita professores
Profissionais, gestores da Educação de Muriaé e lideranças locais participaram, na terça e

quarta-feira,  24 e 25, no Centro Administrativo,  de encontros de formação do projeto "Parceria
Votorantim pela  Educação -  (PVE)".  O programa,  que  acontece  em parceria  entre  Prefeitura  e
Instituto Votorantim, tem o objetivo de contribuir para a aprendizagem dos alunos e mobilizar a
comunidade para contribuir na educação. Muriaé é um dos 107 municípios contemplados com o
projeto,  que  vai  beneficiar  16  escolas  da  rede  municipal,  atendendo  estudantes  do  Ensino
Fundamental. (Gazeta de Muriaé)

Flipoços começa neste sábado 
Mantendo  a  versatilidade  de  atrações,  que  já  é  uma  das  marcas  do  Festival  Literário

Internacional de Poços de Caldas, o Flipoços inicia neste sábado, 28, a 13ª edição do evento conta
com mais de 80 atividades distribuídas em nove dias – de 28 de abril a 06 de maio - com palestras,
cinema, oficinas e festas. A expectativa é receber pelo menos 60 mil pessoas no Espaço Cultural da
Urca e no Museu Histórico e Geográfico, onde ocorre o evento. A abertura do festival hoje, vai
contar  com  as  homenagens  aos  ilustres  dessa  edição  –  Patrono  Davi  Arrigucci  Jr.  e  Escritor
Sulfuroso Luis Nassif. (A Folha Regional – Muzambinho)

Laboratório toxicológico é inaugurado
Com a presença de diversas autoridades ligadas à segurança Pública e de outros segmentos,

foi  inaugurado  na  quarta-feira,  25,  na  sede  da  Delegacia  da  Polícia  Civil  em Divinópolis,  um
laboratório toxicológico. O delegado regional, Leonardo Pio, foi quem falou aos convidados sobre a
aquisição do laboratório, a qual ele chamou de pontual e de fundamental importância no trabalho
dos peritos. O laboratório vai atender 50 cidades sob subordinação da 21ª Delegacia de Polícia Civil
e agilizar o trabalho dos peritos. Anteriormente, as perícias de materiais e exames eram enviados
para  Belo  Horizonte,  que  possui  uma sobrecarga,  já  que  atende  diversos  municípios  mineiros.
(Portal Agora – Divinópolis)


