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Seminário debate alimentação escolar
Alimentação de qualidade nas escolas e valorização da agricultura familiar local. Esses 

foram os principais assuntos abordados na primeira edição do Seminário Regional de Alimentação 
Escolar, promovido pela 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE), com apoio da
a Secretaria de Estado de Educação, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Emater e Secretaria 
de Agricultura .O evento foi sediado no auditório da Escola Estadual José Augusto Ferreira e teve 
como público alvo os 89 diretores das escolas estaduais da região, os 24 municípios representados 
pelos secretários municipais de Educação, que pertencem à jurisdição de Caratinga e 50 produtores 
rurais.  (Diário de Caratinga)

Apac de Passos pode fechar 
A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Passos corre sério risco 

de ter que fechar suas portas nas próximas semanas devido à falta de repasse de verbas pelo 
Governo Estadual para custear as despesas da unidade. Se isso acontecer, os 93 recuperandos que 
estão internos atualmente no local terão de retornar para o presídio da cidade, que já está com sua 
lotação acima da capacidade permitida. O diretor da Associação, Fábio de Oliveira, vai recorrer à 
justiça nesta semana para evitar que o Saae e a Cemig cortem o fornecimento de água e energia da 
unidade. (Folha da Manhã -  Passos)

Projeto prevê perda de alvará de postos
O vereador Delano Santiago (MDB) protocolou, neta semana, o Projeto de Lei Ordinária  

que prevê a perda do alvará de funcionamento de empresas e postos que revenderem combustíveis 
adulterados em Divinópolis. A proposta estabelece, em seu artigo segundo, que será considerado 
adulterado o combustível que sofra alteração  quanto  ao  padrão  de qualidade, evidenciado  em  
laudo  pericial emitido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) 
ou entidade por esta credenciada para esse fim. O inciso primeiro do artigo segundo determina ainda 
que, após o Executivo Municipal constatar a infração, será instaurado processo administrativo. 
(Portal Agora – Divinópolis)

Fica Vivo quer reduzir homicídios
Após uma longa espera e mais de 800 vidas perdidas apenas nos últimos seis anos, Juiz de 

Fora recebe, nos próximos dias, o programa estadual de prevenção a homicídios Fica Vivo, voltado 
para jovens entre 12 e 24 anos. Junto com o Mediação de Conflitos, o projeto integra o Centro de 
Prevenção à Criminalidade (CPC) e vai funcionar no mesmo prédio do Núcleo Travessia, na Vila 
Olavo Costa, Zona Sudeste. O primeiro bairro a receber a iniciativa também é um dos mais 
violentos da cidade, como mostrado na série “Vidas perdidas – um raio X dos homicídios em JF”, 
publicada pela Tribuna de Minas em janeiro. O trabalho revelou que 46 pessoas foram executadas 
somente na Olavo Costa, entre 2012 e 2017, número equivalente a um ônibus cheio. (Tribuna de 
Minas – Juiz de Fora)

Empresas apostam em Montes Claros
O cenário econômico em Montes Claros é positivo, com empresários investindo mais na 

cidade. Somente nos últimos seis meses, quatro filiais de redes de supermercado foram abertas no 
município, gerando mais de 600 empregos. Também recentemente, a Nestlé aplicou R$ 200 milhões
na ampliação da unidade de cápsula de café, abrindo cerca de 80 empregos diretos. Segundo a 
Câmara de Dirigentes Lojistas, os setores que mais crescem atualmente na cidade são o alimentício,
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farmacêutico, vestuário e calçado. A construção civil também vive período prolongado de bonança 
na cidade. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Sedest encaminha projeto sobre transporte
Recorrendo às normas do projeto aprovado pelo Congresso, a Secretaria de Defesa Social, 

Trânsito e Transportes encaminhará à Câmara de Vereadores, esta semana, a proposta de 
regulamentação do uso de aplicativos para o transporte individual de passageiros em Uberaba. As 
exigências ficarão rigorosamente dentro do aprovado pelos congressistas, entre as quais a 
regularidade dos veículos usados e a certidão de antecedentes criminais do motorista. A idade dos 
carros será a mesma dos táxis, atualmente fixada em no máximo cinco anos, mas em processo de 
discussão para ampliação do limite. A responsabilidade pelos veículos cadastrados será atribuída às 
empresas administradoras dos aplicativos e a prestação dos serviços. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Muriaé realiza seminário sobre febre amarela
O Seminário de Febre Amarela da região de Muriaé aconteceu na última quinta-feira, 22, na 

Unifaminas, reunindo centenas de pessoas, além de contar com a presença de representantes do 
Governo de Minas Gerais, da Gerência Regional de Ubá (GRS-Ubá) e do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região Sudeste. Os especialistas no assunto estiveram reunidos em um ciclo de 
palestras para apresentar dados, estatísticas e características para os profissionais da saúde da cidade
e municípios vizinhos sobre a febre viral aguda. O evento realizado pela Prefeitura teve o objetivo 
de trazer mais conhecimento sobre a diferenciação da febre amarela para outras enfermidades, 
apresentar as medidas para impedir a proliferação da doença e recomendar a massificação da 
vacina. (Gazeta de Muriaé)

Dívida com Saúde em Varginha passa de 36 mi
A dívida consolidada do Governo de Minas com a Saúde em Varginha é de R$ 

36.416.358,43. Quem diz é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais – 
Cosems-MG que divulgou dados atualizados até 16 de fevereiro de 2018 e se referem a dívidas 
contraídas até 31 de dezembro do ano passado. (Gazeta de Varginha)


