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Governo vai expandir Trem das Águas
A linha  férrea  Trem das  Águas  será  restaurada  para  fortalecer  o  turismo e  incentivar  o

desenvolvimento  econômico  e  social  no  Sul  de  Minas  Gerais.  Na  última  quinta-feira,  5,  o
governador Fernando Pimentel entregou a um grupo de prefeitos da região o convênio assinado
entre o Governo do Estado, por meio da Codemge, e o município de São Sebastião do Rio Verde,
que autoriza a revitalização de 20 quilômetros da ferrovia. O convênio prevê investimentos de cerca
de  R$  7,  5  milhões  por  parte  da  Codemge  para  viabilizar  a  operação  do  trem  turístico.  A
revitalização irá atingir de forma direta pelo menos 10 municípios da região que estão inseridos no
tradicional Circuito das Águas e no Circuito Terras Altas da Mantiqueira. (O Popular Net – São
Lourenço)

Faemg resgata Mercado Municipal
Para  os  moradores  mais  antigos,  a  chance  de  matar  a  saudade.  Para  os  mais  jovens,  a

oportunidade de conhecer um bem histórico de Montes Claros que há cinco décadas foi demolido. A
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) levou para dentro do
Parque de Exposição João Alencar Athayde uma réplica, em tamanho natural, do antigo Mercado
Central. Um presente para a cidade que completou 161 anos na última terça-feira. E agradou aos
visitantes da 44ª Expomontes, que oferece várias atrações até domingo. Neste ano, o Sistema Faemg
ocupa o mesmo estande que o Sindicato Rural de Montes Claros, onde são mostrados todos os
serviços e tecnologias de apoio ao produtor rural e pecuarista. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Lei “Infância sem Pornografia” é questionada
A Câmara  Municipal  publicou,  na  última  sexta-feira,  26,  a  íntegra  do  projeto  de  lei

substitutivo que instituiu, em Juiz de Fora, o programa chamado “Infância sem pornografia”. A
tramitação da nova legislação, que já está em vigor, foi cercada de polêmicas. O texto final foi
aprovado pelo  Legislativo  em abril  deste  ano,  após  ter  sido  apresentado em outubro  de  2016,
retirado e reapresentado em janeiro de 2017. Após a validação do dispositivo pelos parlamentares,
em votação marcada por tumulto de grupos de posições distintas sobre a proposta, a lei chegou a ser
promulgada pela Prefeitura no dia 21 de maio com a supressão de dois artigos, rejeitados pelo Poder
Executivo por apresentar supostas inconstitucionalidades. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uemg Leopoldina promove debate
Alunos do 5º período do curso de Pedagogia da Uemg - Unidade Leopoldina, promoveram

na noite de quarta-feira, 4 de julho, no Centro Cultural Mauro de Almeida Pereira (Antigo Fórum) o
I Colóquio Ped-História. Intitulado ‘Do cru ao cozido: misturando historiografias de uma história
local e regional’, o evento contou com a participação dos professores Rodrigo Fialho Silva, diretor
da Universidade Estadual de Minas Gerais – Uemg Leopoldina, de João Paulo Araújo, professor de
história da Rede Estadual de Ensino e do Colégio Equipe, do presidente do Clube dos Cutubas
Carlos Roberto Santiago e outros. (Leopoldinense)

Uberaba tem a segunda gasolina mais cara
Postagem da Fundação Procon de Uberaba nas redes sociais aponta que o valor cobrado pelo

litro da gasolina em Uberaba é o segundo mais caro em comparação com outras 13 cidades de
Minas Gerais. Os dados são baseados em recente levantamento divulgado pela Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que revelou queda no preço médio da gasolina
comercializada  no  Brasil.  Em Uberaba,  conforme  a  publicação  do  Procon,  o  preço  médio  da
gasolina comum é R$4,943. A tabela traz também a população de cada um dos municípios que
constam na tabela. No caso de Uberaba são 328.272 habitantes. A cidade de Poços de Caldas, no



Sul  de  Minas,  município  com 166.085  habitantes,  registrou  o  maior  valor  do  preço  médio  da
gasolina comum, em Minas, com R$4,976. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Prefeitura deve reativar servidoras afastadas
Em duas  decisões  distintas  tomadas  pelo  Juiz  da  Comarca  de  Poço Fundo,  Rodrigo  de

Castro, a Prefeitura deverá readmitir e recompor salarialmente as perdas sofridas pela funcionária
Miriam Abrahão,  afastada  do  quadro  de  funcionários  do  Executivo  desde  2013,  e  reajustar  os
salários da servidora Eda Abrahão, que teve seus vencimentos diminuídos a partir daquele mesmo
ano.  Ambas  eram  acusadas  pela  atual  Administração  de  terem  sido  reenquadradas  em  cargos
superiores  devido  a  questões  políticas,  obtendo  benefícios  divergentes  das  funções  que  eram
designadas a exercer. (Jornal de Poço Fundo)

SMS capacita para médicos e enfermeiros
A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas em parceria com a pós-graduação em

Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, a Universidade de Campinas, promoveu
uma  capacitação  para  médicos  e  enfermeiros  da  Atenção  Básica,  sobre  Prolapso  de  Órgãos
Pélvicos,  Uso  de  Pessários  e  Treinamento  do  Assoalho  Pélvico.  Cerca  de  80  profissionais
participaram  do  encontro  teórico  na  PUC Poços  e  do  treinamento  prático,  com pacientes,  no
Hospital da Zona Leste, totalizando 8 horas de capacitação. O evento, realizado na última segunda,
2, compõe a pesquisa que será tese de doutorado da enfermeira Mestre Ângela Ferreira da Silva. (A
Folha Regional – Muzambinho).


