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Sicoob Credcooper apresenta resultados 
Em Assembleia Geral Ordinária realizada no último final de semana em Caratinga, a Sicoob

Credcooper  apresentou  resultado  do  exercício  de  2017,  que  gerou  ganho  econômico  para  o
associado de R$ 43 milhões. Além disso, foram gerados mais de R$ 4 milhões em resultados para o
associado. As operações de crédito em recursos a serem repassados foram de quase R$ 70 milhões,
onde o associado ganhou no bolso o desconto de mais de R$ 5 milhões. O quadro de associados
composto por 11.882 cooperados, o que representa um acréscimo de 10,50% em relação ao mesmo
período de 2016. Se considerado o ano de 2011 o crescimento do número de associados é de 67%.
(Diário de Caratinga)

Secretaria emite 58 mil carnês em Araguari
A prefeitura de Araguari iniciou a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial

Urbano (IPTU) no dia 29 de março e o prazo para o pagamento da parcela única,  ou primeira
parcela, termina no dia 15 de abril. Esse ano, a secretaria de Fazenda emitiu aproximadamente 58
mil carnês. De acordo com o secretário da pasta, José Ricardo Resende de Oliveira, esse ano, os
consumidores poderão realizar o pagamento em parcela única até o dia 15 de abril. “Passado o dia
do vencimento,  o contribuinte  poderá optar  apenas pelo parcelamento do imposto”.  (Gazeta do
Triângulo)

Varginha em 3º lugar na lista de denúncias
Com  10  anos  de  funcionamento,  o  disque  denúncia  (telefone  181)  recebeu  770  mil

denúncias somente em Minas Gerais. Destas, 88.989 foram feitas no ano passado, contra 14.346
neste ano. No Sul de Minas, Varginha ficou em 3º lugar no ranking, com 689 denúncias, ficando
atrás somente de Pouso Alegre, que liderou com 839 denúncias e Poços de Caldas, com 772. Entre
as  principais  denúncias  estão  o  tráfico  de  drogas,  crimes  ambientais,  maus  tratos  a  animais,
desmanche, comércio ilegal e jogos de azar. (Correio do Sul – Varginha)

Muriaé faz Semana da Juventude 
Com o tema "Resistência  Democrática",  a  Semana da Juventude  será comemorada com

diversas atividades em Muriaé, até a próxima sexta, 13 de abril. A ação, promovida pela Prefeitura
por meio da parceria entre a Fundarte e a Secretaria de Desenvolvimento Social, tem o intuito de
despertar  a atenção dos muriaeenses para os desafios  enfrentados pelos  jovens.  A programação
incluirá atrações culturais, rodas de conversa e "rolês" temáticos por comunidades variadas, sempre
com entrada livre para todos os interessados. (Gazeta de Muriaé)

Moradores de Araxá hospedam atletas
Depois de ter os hotéis lotados com cerca de 30 dias antes do evento, moradores de Araxá

decidiram  abrir  as  portas  de  suas  casas  para  hospedarem  atletas.  A  Cimtb  Levorin  (Copa
Internacional  de  Mountain  Bike)  acontece  entre  os  dias  13 e  15 de  abril  e  as  inscrições  estão
abertas. Quem vai receber os atletas, disse que escolheu pela ação não apenas pelo dinheiro extra,
mas para apoiar a o evento. De acordo com a funcionária pública Flávia Alves, depois que divulgou
a possibilidade, não demorou muito para que dois atletas de Poços de Caldas entrassem em contato
com ela. (Diário de Araxá)

Divinópolis têm alto risco de infestação
O Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (Liraa) do mês de abril revelou risco
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médio  de  epidemia  em  Divinópolis.  Os  dados  foram  divulgados  nesta  segunda-feira,  9,  pela
Secretaria Municipal de Saúde. Apesar do risco médio geral, três regiões da cidade continuam com
o indicador alto: central, nordeste e norte. A região nordeste está com risco de infestação de 7,05%.
Foram visitados 780 imóveis e, em 55, foram registrados focos. Icaraí, São Luiz, Niterói, Itaí e São
João de Deus são os bairros da região com o maior índice de focos encontrados. (Portal Agora –
Divinópolis)

Equipe de robótica busca apoio financeiro
Cerca de 80 alunos de 20 cursos distintos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

iniciaram uma mobilização, na última semana, em prol de um único objetivo: representar Juiz de
Fora em uma competição internacional de robôs inteligentes, no Canadá. A iniciativa visa arrecadar
R$ 66 mil para que a equipe de robótica Rinobot possa custear todos os gastos para a disputa do
mundial, como passagens, hospedagem e alimentação de cinco alunos, além de reparos necessários
nos  robôs.  A competição,  intitulada  RoboCup,  acontece  entre  os  dias  16  e  22  de  junho,  em
Montreal, e contará com a participação de estudantes de 35 países. (Tribuna de Minas – Juiz de
Fora)

Prefeitura de Leopoldina faz chamada
O município de Leopoldina está realizando licitação na modalidade de ‘Chamada Pública’

para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
necessários  para  atender  as  escolas  da  Rede  Municipal  de  Ensino  e  das  Creches  Municipais.
Segundo publicação feita nesta segunda-feira, 9 de abril, na edição nº 2226, do Diário Oficial dos
Municípios Mineiros, o recebimento de documentos do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar será feito até o dia 10 de maio. (Leopoldinense)

Ameg realiza quer comprar Castramóvel
A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) realizou na

tarde da sexta-feira, 6 de abril, a licitação para a compra do “Castramóvel”. O veículo, no valor de
R$ 240 mil, irá atender aos 19 municípios da região da Ameg e será adquirido através de emenda
parlamentar do deputado Cássio Soares. A empresa vencedora foi a Deva, da Iveco, com sede em
Belo Horizonte. Ela possui o prazo de até 90 dias para a entrega do veículo à AMEG, que irá
direcionar o projeto. O prazo se dá por conta do processo burocrático para a montagem do centro
cirúrgico, com sala para assepsia, no Furgão. (Folha Regional – Muzambinho)


