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Câmara libera R$ 7 mil para vereadores
Balanço  no  Portal  de  Transparência  da  Câmara  Municipal  de  Uberaba  (CMU)  aponta

autorização para 10 diárias de viagens ao custo de R$7 mil. O valor de uma diária para vereador,
conforme norma da Casa, é de R$700. Foram quatro parlamentares que solicitaram a liberação de
viagens: três deles com destino a Brasília,  no mesmo dia.  Três vereadores tiveram como único
destino da viagem Brasília, com a saída programada para ontem, às 10h, e o retorno para a quarta-
feira (23), às 22h. Cada parlamentar recebeu R$1.750 de diárias para viagem, aprovadas na última
reunião ordinária de maio. O quarto vereador também recebeu o correspondente a R$1.750. Mas,
pelo menos até o fechamento desta edição, não havia descrição da viagem do parlamentar. Constava
apenas os valores solicitados. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Araxá tem novo espaço para esportes
Muitas atividades esportivas e uma gincana com a participação dos pais marcaram a entrega

de  mais  um  espaço  esportivo  em  Araxá.  Na  última  sexta-feira,  18,  alunos  e  pais  da  Escola
Municipal  Romália  Porfírio  de  Azevedo  Leite,  no  bairro  Max  Neuman,  participaram  das
comemorações de inauguração do Ginásio Poliesportivo Rymer Dias Duarte (Fininho). O evento
contou com a presença de secretários, vereadores, servidores da educação, alunos, comunidade e
parentes  do homenageado.  As apresentações  musicais  foram feitas  pelos  professores  da  Escola
Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo. (Diário de Araxá)

Prefeitura credencia 6 laboratórios
O Prefeito  José  Roberto  de  Oliveira  e  a  Secretária  Municipal  de  Saúde,  Lúcia  Helena

Fernandes  da Gama,  assinaram a homologação de contratação de 6 laboratórios  de Leopoldina
especializados  em exames  de  patologia  clínica,  para  atender  os  pacientes  usuários  do  SUS no
período de 12 meses a contar de maio de 2018. De acordo com publicação feita na última sexta-
feira, 18, na edição nº 2254, do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, houve inexigibilidade de
licitação no processo licitatório nº 318/2018, que culminou com a contratação dos 6 laboratórios
locais. (Leopoldinense)

Shopping recebe Feira do Livro
A Praça de Eventos do Shopping Poços de Caldas recebe uma Feira do Livro da Livraria

Cosmos. No local  estão disponíveis cerca de 200 títulos  de diversos  gêneros  da literatura com
preços que variam entre R$ 5,00 e R$ 50,00. Entre os livros mais vendidos está o clássico ‘O
Pequeno Príncipe’, obra publicada pela primeira vez na década de 40 e que passados muitos anos
ainda coleciona uma legião de fãs de todas as idades. O livro é uma lição de aprendizados sobre
solidão, amizade, tempo, vida e morte, compartilhados pelo pequeno habitante do asteroide B 612.
(A Folha Regional – Muzambinho)

Uberlândia tem pelo menos 130 startups
Negócio  do  presente.  A tecnologia  está  literalmente  à  mão  de  um  grande  número  de

brasileiros e seus smartphones, por isso as chamadas startups são a onda a ser surfada. Elas já são
130 conhecidas em Uberlândia,  de acordo com o Sebrae,  e entre os processos de inovação tão
citados entre quem se arrisca no ramo, a barreira do tradicionalismo dos próprios clientes e a velha
dificuldade de manter empresas principiantes são desafios a serem vencidos pelos empreendedores.
Até porque uma em cada três delas foi fechada no último ano, segundo pesquisa do próprio Sebrae
junto ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (Diário de Uberlândia)
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Congresso reúne especialistas em cirurgia
Aconteceu neste final de semana, 18 e 19, na cidade de São Lourenço-MG, o XI Congresso

Sul  Mineiro  de  Cirurgia  Plástica  e  o  VII  Encontro  São  Paulo  Minas,  reunindo  na  estância
hidromineral grandes nomes atuantes nesta especialidade. A solenidade de abertura aconteceu na
noite da última sexta-feira, 18, no centro de convenções do Hotel Brasil, onde estavam montados
também, estandes de produtos direcionados a cirurgia plástica, tais como próteses de silicone. No
local, os participantes ainda puderam degustar o café "Ouro da Mantiqueira," produzido em região
dos mais premiados cafés do mundo. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, os membros da
mesa fizeram uso da palavra e foram declarados abertos o congresso e o encontro. (O Popular Net –
São Lourenço).

Usina Solar do Mineirão completa 5 anos
A usina solar fotovoltaica do Mineirão completou 5 anos. Construída pela Cemig em 2013,

em parceria com a Minas Arena e com recursos do banco alemão KfW, a instalação é uma das
maiores  do  mundo na  cobertura  de  um estádio,  e  tem capacidade  de  produção  suficiente  para
atender  o  consumo médio  de 1.200 residências.  De acordo com Alexandre  Heringer,  na época
coordenador  de  implantação  do  projeto  pela  Superintendência  de  Tecnologia  e  Alternativas
Energéticas da Cemig – e hoje presidente da Efficientia, braço da Companhia na área de eficiência
energética –, a usina permitiu ao Mineirão se tornar a primeira arena esportiva do Brasil dotada de
painéis  solares  em  sua  cobertura,  e  obter  a  certificação  LEED  Platinum  de  sustentabilidade.
(Ascom)


