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Município se prepara para Junho Branco
Araguari, a exemplo de outras cidades brasileiras vivencia um tempo de grande violência

relacionada diretamente com as drogas. Foram registrados 19 homicídios em 2018, e alguns deles,
com jovens envolvidos com o uso ou com o tráfico de drogas. Por meio da secretaria de Políticas
Sobre Drogas, a cidade vem desenvolvendo um trabalho efetivo na prevenção ao uso e abuso de
SPA (substâncias psicoativas) e no acolhimento e cuidado do dependente químico. O trabalho de
prevenção é  realizado com crianças,  jovens,  adolescentes,  pais,  comunidade escolar  e  famílias.
(Gazeta do Triângulo – Araguari)

Prefeitura ignora piso para professor
Cerca de 3 mil professores da rede municipal de ensino de Montes Claros estão há dois anos

sem o reajuste do Piso Nacional da Educação, determinado pela lei 11.738, de 16 de julho de 2008.
A Comissão de Educação da Câmara Municipal aprovou e enviou documento ao prefeito Humberto
Souto cobrando o aumento de 14%, referentes aos percentuais de 2017 e 2018 para os servidores.
Mesmo sendo da base de sustentação do Executivo, o vereador Daniel Dias (PCdoB) fez a denúncia
na reunião ordinária do Legislativo e informou que o documento está paralisado na procuradoria,
sem nenhuma movimentação. O principal ponto do Plano Municipal de Educação é o pagamento do
piso de R$ 2.455. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Integral rompe contrato e pode pagar R$ 10 mi
Depois de deixar  o canteiro de obras de travessia urbana por dificuldades financeiras,  a

Integral Engenharia tem outro contrato encerrado com a Prefeitura. A empresa era a responsável
pela  execução  das  galerias  de  drenagem na  região  da  avenida  Santa  Beatriz,  mas  a  Prefeitura
decidiu  pela  rescisão  unilateral  do termo devido à  impossibilidade  de  a  construtora  finalizar  o
serviço. Conforme o extrato da rescisão, uma multa será aplicada à empresa porque o cronograma
de obras não foi concluído. A penalidade é de 0,2% do valor total do contrato por dia de atraso, que
totalizaram 180 dias. Considerando que o contrato era de R$ 30,9 milhões, a multa pode ser em
torno de R$ 10,9 milhões. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Motoristas do Uber reclamam de insegurança
Motoristas que transportam passageiros por meio de aplicativos relatam insegurança e falta

de apoio das empresas que oferecem o serviço em Uberlândia. O maior problema, de acordo com a
associação que representa os trabalhadores do setor na região, é o uso do dinheiro para o pagamento
do serviço, o que passou a atrair a atenção de criminosos. Por isso, a categoria pede por mudanças
nas plataformas. Não existe um levantamento oficial do número de roubos, agressões ou furtos a
motoristas que prestam este tipo de serviço. Contudo, o presidente da Associação dos Motoristas de
Aplicativo do Triângulo Mineiro (Amapptm), Rodrigo Passos, disse que em grupos de conversa dos
trabalhadores,  os avisos de ataques são constantes, com piora nos finais  de semana. (Diário de
Uberlândia)

Pouso Alegre já criou mais de 1 mil postos
Os  números  de  abril  do  Cadastro  Geral  de  Empregados  e  Desempregados  (Caged)  do

Ministério do Trabalho demonstram que é sólida a recuperação das contratações em Pouso Alegre.
O período foi encerrado com saldo positivo de 392 vagas. Ao longo do mês foram registradas 1.448
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demissões contra 1.880 admissões. O setor com melhor desempenho foi novamente o de Serviços,
que  contratou  197  trabalhadores.  Ele  foi  seguido  pela  Construção  Civil  (73),  Indústria  (65),
Comércio (33) e Agropecuária (17). No acumulado do ano, o mercado de trabalho já soma 1.082
novas vagas formais de trabalho. (Jornal O Estado – Pouso Alegre)

Coopleste cria alternativas para driblar a crise
Com a crise política/econômica que se instalou no país, os "gestores", seja ele público ou da

iniciativa privada, estão tendo que ter muita criatividade e competência para gerir suas atividades.
Com menos recursos e mais demandas é necessário manter e, se possível, ampliar a oferta com
inovação. Esse é um dos desafios que a Diretoria da Cooperativa Leste, vive no momento em que
planeja a promoção do maior evento festivo e econômico desta região da Zona da Mata mineira. Há
mais de 80 anos, a Exposição Agropecuária e Industrial de Leopoldina é realizada pelos Produtores
Rurais, com o indispensável apoio da Prefeitura, Câmara dos Vereadores e Associação Comercial,
através de seus valorosos comerciantes. (Leopoldinense)

Prato Rural já tem um grande vencedor em 2018
O tempero é inigualável. O ponto da carne, tão delicioso que desmancha na boca. E, aliado a

tudo  isso,  um ingrediente  cuja  principal  marca  é  a  versatilidade  e  que  é  uma das  paixões  do
brasileiro. Essa combinação de sabores e texturas garantiu à comunidade Perobas o título de campeã
do Prato Rural 2018 com o seu “Costelão Recheado e Fritas”. O anúncio do grande vencedor do
concurso  gastronômico que tradicionalmente  abre  a  Divinaexpo foi  feito  no início  da  noite  de
domingo,  no  parque  de  exposições.  Agmar  Fernandes  de  Araújo  e  Marineusa  Alves  Martins,
representantes da comunidade, receberam o troféu das mãos do presidente do Sindicato Rural de
Divinópolis, Irajá Nogueira. (Gazeta do Oeste – Divinópolis).

CDL promoveu o “Dia da Liberdade de Impostos”
Na manhã da última quinta-feira, a CDL realizou em Teófilo Otoni, o ‘Dia da Liberdade de

Impostos’,  evento  promovido  pela  Confederação  Nacional  de  Dirigentes  Lojistas  (CNDL),  em
parceria  com  as  Câmaras  de  Dirigentes  Lojistas  Jovem  de  todo  o  país.  O  evento  marcou,
simbolicamente, a data em que os brasileiros param de trabalhar apenas para pagar impostos. Neste
dia, empresas dos mais variados segmentos comercializaram produtos com desconto referente ao
valor  da  carga  tributária  incidente  sobre  eles,  ou  seja,  Imposto  Zero  sobre  os  produtos.  Na
oportunidade os consumidores puderam perceber as altas e abusivas taxas de impostos que são
incluídos  em todos  os  produtos,  de  qualquer  natureza,  sejam em remédios,  alimentos,  roupas,
utensílios domésticos e outros. 


