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Homicídios aumentam 100% em Araguari
Dados do Observatório de Segurança Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública

(Sesp-MG),  divulgados  nesta  quarta-feira,  27,  comemoram  a  queda  de  21,1%  nos  casos  de
homicídios  consumados  em  todo  o  Estado,  considerando  os  cinco  primeiros  meses  de  2018.
Mostram ainda que, no interior, mais de 80% dos municípios não tiveram sequer um registro desse
tipo de crime violento, mantiveram ou reduziram seus índices. No entanto, se Minas Gerais tem,
atualmente, a menor taxa de assassinatos dos últimos sete anos, Araguari caminha na contramão do
Estado. Entre janeiro e maio foram 21 pessoas mortas, representando o aumento superior a 100%.
(Gazeta do Triângulo – Araguari)

Poços tem teatro em roteiro turístico
A Secretaria Municipal de Turismo está lançando o projeto Turismo em Cena, que promove

em intervenções teatrais em roteiros turísticos. Em duas rotas temáticas, o público será conduzido
por  atores  que  representarão  personagens  e  personalidades,  aproximando  os  participantes  das
histórias, fatos e lendas que estão por trás de cada ponto visitado. O objetivo é levar moradores e
turistas a percorrer os atrativos turísticos e locais históricos da cidade de uma forma divertida e
lúdica.  (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Cavaleiros distribuem livros
Um milhão de livros doados ao longo de dez mil quilômetros percorridos.  Os números,

estratosféricos, que serão atingidos até o final deste ano, fazem parte da filosofia de vida de um
grupo de homens e mulheres, que, a cavalo, já percorreram 150 cidades mineiras. Na bagagem, o
sonho  de  transformar  as  vidas  de  crianças  encontradas  pelo  caminho  por  meio  da  leitura.
Conhecidos como Cavaleiros da Cultura, há dez anos, cumprem essa nobre missão, cuja edição
2018 teve início nesta sexta-feira,  29. Desta vez,  a tropa irá percorrer os 260 quilômetros, que
separam o município de Santa Cruz de Minas, na região do Campo das Vertentes, até Rio Novo, na
Zona da Mata, berço da iniciativa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

44ª Expomontes começou nesta sexta
Começou ontem, 29, a 44ª edição da Expomontes, o maior evento do agronegócio do Norte

de  Minas.  Além  de  atrações  musicais  com  artistas  de  renome  nacional,  a  exposição  traz
oportunidades  de negócio para o setor  agropecuário,  novidades  tecnológicas  para o homem do
campo e um dos maiores leilões da região. O evento vai ser realizado até 8 de julho, no Parque de
Exposições João Alencar Athayde, com uma previsão de gerar R$ 500 milhões em negócios. A
Expomontes é uma realização da Sociedade Rural de Montes Claros, em parceria com empresários
do Norte de Minas. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Ação da Cemig detectou mais de 30 fraudes
Anualmente, a Cemig tenta lidar com prejuízo da ordem de R$300 milhões com ligações

irregulares e clandestinas. Por isso, a companhia decidiu apertar o cerco contra os consumidores que
insistem em praticar furto de energia, popularmente conhecido como “gato”. Desde 2017, já foram
realizadas mais de 176 mil inspeções em mutirões que vêm ocorrendo em todo o Estado. Em cerca
de  68  mil  equipamentos  havia  indícios  de  fraudes,  o  que  representa  40%  dos  medidores
inspecionados. Segundo levantamento da Cemig, no último mutirão ocorrido em fevereiro deste ano
em Uberaba, um total de 101 inspeções foram realizadas em unidades consumidoras de diversos
segmentos, ou seja, em imóveis residenciais, comerciais e industriais. (Jornal da Manhã – Uberaba)
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Formatura do Proerd reune 400 crianças
Na semana que passou foi realizada, em Barroso, a formatura do Programa Educacional de

Resistência  às  Drogas  –  Proerd.  Cerca  de  400  crianças,  alunos  da  rede  estadual  e  municipal,
participaram da  cerimônia,  que  lotou  o  ginásio  Ceclans  também com familiares  e  autoridades
presentes. O evento encerrou a 1ª  Semana de Políticas Públicas sobre Drogas no Município de
Barroso, que incluiu diversas atividades, desde o dia 19 de junho. Realizado pela Polícia Militar, o
Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  (Proerd)  consiste  num  esforço  cooperativo
estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, tendo como missão ensinar aos estudantes
boas estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam
conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. (Primeira Página – Barroso)

Hospital Regional receberá 600 mil reais
O diretor do Hospital Regional do Sul de Minas, Rogério Bueno, recebeu o certificado que

habilita o hospital para recebimento de R$ 600 mil em materiais e equipamentos que serão doados
pela Cemig através do programa Energia Inteligente. O Hospital, localizado na cidade de Varginha,
receberá 432 lâmpadas de LED que serão utilizadas em substituição às lâmpadas hoje existentes no
hospital, gerando economia do consumo de energia. Serão substituídas duas máquinas secadoras de
roupas na lavanderia e três autoclaves na CME (Central de Material Esterilizado). Este é um grande
investimento que será feito no hospital pois vai substituir lâmpadas com baixa eficiência e máquinas
que tem alto consumo de energia, por equipamentos de tecnologia inteligente e com alta eficiência
energética. (Gazeta de Varginha)


