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MP apura farra das diárias em Serrania
O Ministério Publico acusou dois servidores públicos e três ex-vereadores da Câmara de

Serrania por fraudes em diárias de viagens. O valor gasto irregularmente chega aos R$ 82 mil,
informou o MP. A audiência aconteceu no Fórum de Alfenas, eles respondem criminalmente por
improbidade administrativa e fraudes entre os anos de 2013 e 2015. Dos cinco, o único que exerce
cargo  público  é  Elton  Bruno,  atual  vice-prefeito  do  município.  Os  cinco  acusados  foram
condenados.  A sentença  determina  a  perda  dos  direitos  políticos,  proibição  de  exercer  cargos
públicos e pagamento de multa de pouco mais de R$ 82 mil. (Folha Mineira)

Curta selecionado para Mostra de Fama
No  primeiro  semestre  de  2017  alunos  do  quinto  período  do  curso  de  Publicidade  e

Propaganda  do  Centro  Universitário  do  Sul  de  Minas  produziram  um  curta-metragem,  como
proposta  de trabalho para a  disciplina de Redação Publicitária  II.  Agora,  no oitavo período,  os
alunos  Rodrigo  Barbieri,  Leonardo  Dias,  Vinícius  Venture  e  Thais  Souza  comemoram  a
oportunidade de levar o curta à 2ª Mostra de Cinema de Fama. “A Mansão dos Bem-Aventurados”,
passou por uma curadoria que avaliou 300 obras,  e selecionou apenas  27 para participarem da
Mostra de Fama. Dentre as escolhidas, cinco estão representando o estado de Minas Gerais, sendo o
curta produzido pelos alunos do Unis o único de Varginha. (Correio do Sul – Varginha)

Banda Jovem abre 35 vagas para projeto
O projeto Banda Jovem, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abre vagas para 35

crianças e adolescentes que têm entre 9 e 18 anos de idade. O edital foi publicado no Diário Oficial
do Município de terça-feira, 10, e está disponível no site da Prefeitura de Uberlândia. Esses jovens
serão acompanhados pela Banda Municipal e terão a chance de aprender a tocar um instrumento em
alto nível, com aulas ministradas de teoria musical e prática instrumental por meio de ensaios e
farão apresentações oficiais. (Diário de Uberlândia)

Festival agita fim de semana da cidade
O  fim  de  semana  começa  movimentado,  com atrações  em  vários  lugares:  na  Casa  da

Cultura,  no Casarão,  no Parque Náutico da Boa Vista,  em praças públicas e no Shopping Sete
Lagoas. Estes e outros pontos estarão ocupados com a intensa e qualificada programação cultural do
V Festival de Inverno de Sete Lagoas. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal, tem o tema
“Arte para incluir, arte para unir”. Com início na sexta-feira, 13, o município vai respirar cultura,
com atrações gratuitas para todos os gostos. A homenageada do ano será Helena Branco, uma das
grandes  beneméritas  de  Sete  Lagoas,  como fundadora  do  Serviço  de  Promoção  ao  Menor  e  à
Família (Serpaf). (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Produtores do Jambreiro encerram curso
Neste  sábado,  14,  será  realizado  na  Feira  Livre  de  Paracatu  o  encerramento  do  curso

“Cultura de Cooperação: Unir para Crescer” promovido pelo Sebrae Minas com 28 famílias do
Assentamento do Jambreiro,  localizado a 70 quilômetros de Paracatu.   Os pequenos produtores
rurais que já comercializam, aos sábados, em uma tenda na mesma feira e no comércio da cidade
produtos como queijos, frango caipira, hortifrúti  e biscoitos - todos de produção própria -,  irão
celebrar o encerramento da capacitação que teve início em 2017 e permitiu à comunidade instituir a
Cooperativa Agroindustrial do Jambreiro, além de melhorar as condições de quem reside no local.
(Jornal Paracatu News)
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Instituto Semear promove leilão de quadros
Neste sábado, 14, o Instituto Semear promove um leilão beneficente com telas em aquarela

do artista plástico Luiz Mota. O leilão presencial acontece no Shopping Poços de Caldas e será
realizado pelo leiloeiro Alessandro de Assis Teixeira. Ao todo, 25 telas de diferentes tamanhos e
temas foram doadas para a instituição e serão leiloadas com lance mínimo que varia entre R$ 140 e
R$ 500,00. Toda a renda proveniente do leilão será destinada ao Instituto Semear, que investirá os
recursos na instalação de sua mais nova sede, no centro de Poços de Caldas. (Folha Regional –
Muzambinho)

Projeto estimula reciclagem
Mais  de  cinco  mil  pilhas  foram  recolhidas  e  descartadas  corretamente  por  estudantes,

diminuindo o impacto negativo do material no meio ambiente. Este é o resultado do projeto Grana
Verde,  organizado pelo Núcleo de Empreendedorismo (Nempe) da Faculdade de Engenharia da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com as Empresas Juniores da instituição.
A iniciativa visa estimular, nas escolas, a educação ambiental e a preservação do planeta. Em sua
quinta edição, quatro instituições de ensino de Juiz de Fora participaram da iniciativa, cuja entrega
da premiação ocorreu na quarta-feira, 11, no Colégio de Aplicação João XXIII. (Tribuna de Minas –
Juiz de Fora)


