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Capacitação para atender adolescentes
Os  técnicos que prestam atendimento ao adolescente em  conflito com a lei dos Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri  de Minas Gerais participam até a próxima sexta, 13, em Teófilo Otoni, de
oficinas  de  apoio  técnico   sobre  diretrizes,  modelo   de  gestão  dos  serviços  e   parâmetros  de
atendimento   aos  adolescentes  autores  de   ato  infracional  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas em meio aberto.  As oficinas, com ofertas de 200 vagas, vão atender 50  municípios
mineiros.  As capacitações são  realizadas de acordo com a  demanda dos municípios,  os temas são
solicitados  pelos técnicos e o conteúdo das oficinas detalha os  marcos legais da política  pública, a
metodologia de  atender, a articulação  intersetorial  e o sistema de justiça. (Tribuna do Mucuri)

Taxa do lixo em Ipatinga gera reclamação
Os moradores de Ipatinga receberam esta semana  as guias de IPTU para serem pagas em

maio. Todos  estão assustados com o  aumento abusivo da taxa  de coleta domiciliar de  lixo. Além
do aumento,  as  residências que possuem  lavanderia e cômodos de  despejo separado da casa
receberam 2 boletos de  IPTU, com duas taxas de  coleta domiciliar de lixo,  ou seja, vão pagar em
duplicidade. Fazendo o  comparativo de uma guia  de 2017 quando o valor  da taxa foi de R$ 20,
este  ano, passou para R$228,46.  Neste caso, o morador vai  pagar uma taxa de coleta  de lixo de
R$228,46 para a  casa e para a lavanderia R$  188,21, só de coleta de lixo  vai pagar R$ 416,67.
(Jornal Classivale – Ipatinga)

Hospital recebe 18 monitores multiparâmetros
O Hospital Regional do Sul de Minas, instituição filantrópica em Varginha que atende mais

de 90 municípios, acaba de receber 18 monitores multiparâmetros, responsáveis por fazer a leitura
simultânea  da saturação de oxigênio  do paciente,  eletrocardiograma,  respiração por  impedância
toráxica  e  pressão  não  invasiva.  Os  monitores  serão  instalados  na  UTI  Neonatal  e  na  sala  de
emergência cardíaca e neurológica. Eles chegaram graças ao convênio existente entre o hospital e a
Unifenas – Universidade Federal  de Alfenas,  onde o hospital  oferece vagas de estágio para os
alunos de Medicina da Universidade. (Gazeta de Varginha)

Exército treina mulheres para o combate
Todos os dias, quando o relógio marca 6h30, os 68 novos alunos do Curso de Formação de

Sargentos (CFS) precisam estar de pé nos alojamentos do 10º Batalhão de Infantaria Leve (10º BI),
no Bairro Fábrica, Zona Norte de Juiz de Fora. Eles têm 30 minutos para estarem fardados e prontos
para começarem suas atividades  diárias,  entre  aulas  teóricas  e  treinamentos  práticos,  que só se
encerram às 21h. Este ano, porém, há um detalhe especial na formação da turma: pela primeira vez
na história do batalhão, que completa 100 anos na cidade em 2019, estão sendo formadas mulheres.
E elas são a maioria: 45 jovens entre 19 e 24 anos vindas de todas as regiões do país. (Tribuna de
Minas – Juiz de Fora)

Mutirão tem fila por exame de próstata
A oitava edição do Mutirão de Prevenção ao Câncer, da Associação Presente, atendeu apenas

na última quinta-feira, 3 mil pessoas. A ação foi realizada na praça Doutor Carlos e contou com 220
profissionais, que realizaram atendimentos médicos gratuitos à população. O evento contou com a
participação de médicos,  enfermeiros,  nutricionistas  e  acadêmicos  da área  de saúde de  Montes
Claros e também de Belo Horizonte.  Foram feitos exames de prevenção contra  os cânceres de
mama, boca, pele, colo uterino e próstata.  Foi grande a procura pelos exames que identificam o
câncer de próstata. O Norte de Minas – Montes Claros)



Uberaba ainda discute distribuição do ICMS
Ainda não é possível analisar se proposta de mudança na distribuição do ICMS será benéfica

para Uberaba, conforme o secretário municipal de Finanças, Wellington Fontes. O titular da pasta
argumenta que até o momento não foi esclarecido quais critérios serão alterados na legislação.
Fontes ainda adianta que, se a proposta for focada na Lei Robin Hood, o reflexo para Uberaba é
pequeno. No entanto, ele afirma que benefícios podem ocorrer se a mudança for na fatia distribuída
aos  municípios.  Hoje,  o  Estado  fica  com  75%  do  ICMS  e  apenas  25%  é  repartido  entre  as
prefeituras. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Número de academias cresce em Uberlândia
Algumas academias de Uberlândia parecem não ter sentido as consequências econômicas do

país. De acordo com uma pesquisa feita pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg),
o crescimento  de  academias  na  cidade  foi  de  16% nos últimos anos.  Porém,  grande parte  das
pessoas que se matriculam para malhar não permanece por muito tempo. Em 2016 foram abertas 24
academias na cidade, e em 2017, 18 foram inauguradas. Neste ano, cinco estabelecimentos abriram
as portas, só no primeiro trimestre de 2018. Atualmente, 248 academias de ginásticas estão ativas
em Uberlândia. (Diário de Uberlândia)

Gincana reúne 8.200 alunos da rede municipal
A 1ª Gincana do  Meio Ambiente da Prefeitura de Sete Lagoas, lançada  oficialmente no dia

23 de  março, durante as celebrações do Dia Mundial  da Água, já  reúne 38 escolas públicas
municipais  e  aproximadamente  8.200  alunos.  O  lançamento  foi   realizado  no  auditório   da
Associação Comercial  e Industrial (ACI) com a  presença de alunos, professores, diretores das
escolas e familiares dos  estudantes. “Foi muito  além de nossa expectativa. A ideia era reunir toda
a  comunidade  escolar   municipal  e  a  adesão  foi   excepcional”,  comentou   Nadab  Estanislau,
secretário municipal  de Meio Ambiente. (Boca do Povo – Sete Lagoas)


