
COLUNA MG
Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

Caratinga vende bicicletas doadas pela PC
Adquirir bicicletas a preços acessíveis e contribuir com uma instituição de Caratinga. Desde

ontem, a sede do Movimento Social São João Batista (Moviso) está de portas abertas para o público
interessado em comprar os veículos doados pela Polícia Civil. Cerca de 500 itens que estavam sob
custódia  da  PC  foram  entregues,  pois  com  o  passar  do  tempo,  faltava  espaço  para  seu
armazenamento. Parte das bicicletas foi vendida como sucata e as demais foram reformadas e estão
disponíveis para os interessados até o dia 13 de abril.  As bicicletas apreendidas não têm vínculos
com  inquéritos  policiais  ou  termos  circunstanciados  de  ocorrência,  que  são  os  procedimentos
criminais, como já esclareceu a Polícia. (Diário de Caratinga)

Reajuste de táxi é suspenso em JF
O reajuste do serviço de táxi de Juiz de Fora, tradicionalmente aplicado no mês de abril, está

suspenso temporariamente. A informação foi dada pelo Sindicato dos Taxistas, que irá oficializar a
suspensão junto à Prefeitura (PJF) nesta segunda-feira, 2. A decisão foi tomada pela categoria após
reunião realizada na última terça-feira, 27. Desta forma, ficam mantidos os valores de R$ 5,58 para
a bandeirada, e R$ 24,98 para a hora parada. Já os preços do quilômetro rodado continuam em R$
2,79 para bandeira 1, e R$ 3,34 na bandeira 2. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Captação irregular agrava falta d’água
Dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e da Superintendência Regional de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  do Norte  de Minas apontam cerca de 10,5 mil
poços artesianos perfurados em Montes Claros. Isso pode contribuir para o agravamento da falta
d’água na região,  segundo a  Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente.  Em evento realizado no
auditório  da  Sociedade  Rural  de  Montes  Claros  para  discutir  o  uso  dos  recursos  hídricos,  o
secretário de Meio Ambiente, Paulo Ribeiro, afirmou que devido ao agravamento da crise hídrica o
lençol freático na cidade baixou em média 100 metros. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Ipatinga terá mais uma emissora de rádio
A população das cidades do Vale do Aço contará com o serviço de uma nova emissora de

rádio, ainda neste mês. O anúncio é do radialista Juninho Araújo, proprietário da Tropical FM, que
colocará no ar o canal da rede Transamérica de rádio, que será sintonizada na frequência FM 98.1 e
terá uma programação diversificada, em mais uma oportunidade de entretenimento para os ouvintes
da região. “Estamos trazendo para Ipatinga essa grande novidade. Essa emissora já funcionava aqui
na cidade como Globo AM 1270,  mas  ficou desativada  durante um período,  aí  o  nosso grupo
assumiu esse canal em junho do ano passado e fizemos a migração de AM para FM. Agora iremos
inaugurar a transmissão em meados desse mês de abril”, avisa. (Diário do Aço – Ipatinga)

Sala Mineira do Empreendedor será inaugurada
A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

(Sedec), Sebrae e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) inauguram nesta semana
a Sala Mineira do Empreendedor. Projeto municipal se tornou exemplo e agora se torna estadual,
sendo referência para os demais municípios de Minas Gerais. A solenidade será no dia 6 de abril,
sexta-feira,  às  14h30,  com a  presença  de  autoridades  municipais  e  estaduais.  O  secretário  de
Desenvolvimento Econômico e Turismo,  José Renato Gomes,  avaliou que o modelo criado em
Uberaba pelo governo do prefeito Paulo Piau tem sido um grande sucesso. (Jornal da Manhã –



Uberaba)

UFU oferece aulas gratuitas de ioga
O Instituto de Arte (Iarte) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em conjunto com

o Diretório Acadêmico Klauss Vianna e o Grupo de Pesquisa Soma, estão oferecendo aulas de ioga
gratuitamente. O projeto "Yoga no Santa" é um curso semestral que teve início nesta segunda-feira,
2, e finaliza em 9 de julho. Ao todo são 35 vagas. Podem participar técnicos, professores, estudantes
e interessados em geral, sendo necessário se inscrever no primeiro e no segundo dia de aula, logo
após a prática. É recomendado que o aluno compareça com roupas confortáveis e traga seu tapete
mat, caso tenha. No local, haverá 13 mats disponíveis para empréstimo. (Diário de Uberlândia)

Varginha vai receber valor do Governo  
A Associação Mineira de Municípios divulgou na última quarta-feira, 28, que dois dos três

ministérios responsáveis pela distribuição do Apoio Financeiro aos Municípios – AFM publicaram
portarias  com  a  liberação  do  recurso.  Varginha  deve  receber  no  total  R$  1.040.560,84.  Os
Ministérios da Saúde, e do Desenvolvimento Social, devem liberar R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões,
respectivamente. A parte de Varginha na Saúde é R$ 520.280,42 e para a Assistência Social, R$
208.112,17. Até o fim de semana passado, o Ministério da Educação ainda não havia divulgado
portaria com a liberação dos recursos. Pelos cálculos da Confederação Nacional dos Municípios,
Varginha faz jus a um valor de cerca de R$ 312.168,25. (Gazeta de Varginha)

Escritor de Sete Lagoas lança livro infantil 
Comemorando o Dia Internacional do Autismo, 2 de abril, está sendo realizada na capital do

estado uma semana de conscientização com o tema “Autismo: quem faz o que em BH”. Um escritor
sete-lagoano participa da iniciativa. Para diversificar ainda mais o extenso programa, a organização
do evento convidou o escritor e estudante de psicologia Rodrigo Pazzinatto de Almeida Leite para
um lançamento oficial, no dia 6, de seu livro “O fantástico Mundo de Júlia e Sofia: da superação à
inclusão”.   A obra relata desde o momento em que os pais souberam do diagnóstico até à busca
deles por tratamento e as dificuldades das crianças no dia a dia. (Sete Dias – Sete Lagoas)


