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Gasolina sobe 6,14% em Divinópolis
Depois dos últimos acontecimentos envolvendo a greve dos caminhoneiros, os preços dos

combustíveis oscilaram nas bombas. E para colocar o consumidor a par dos números, o Núcleo de
Pesquisas Econômicas (Nupec) da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
de  Divinópolis  (Faced)  realizou levantamento  de  preços  dos  combustíveis  na  cidade  na última
quarta-feira, 6. A gasolina apresentou aumento de 6,14% da primeira semana de maio à primeira de
junho. Foram visitados 20 postos que ofertam combustíveis no perímetro urbano da cidade. (Jornal
Agora – Divinópolis)

Inflação da Cesta Básica fica em 7,26%
O Grupo  Unis  e  a  Aciv  (Associação  Comercial,  Industrial  Agropecuária  e  Serviços  de

Varginha) realizaram a segunda pesquisa para apontar o valor da cesta básica de Varginha. O Cepi,
Centro de Empreendedorismo, Pesquisa e Inovação do Unis é quem realiza o estudo. O Índice de
custos da cesta básica,  denominado como ICB – Cepi/Unis,  segue a metodologia que o Dieese
(Departamento  Intersindical  de  Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos)  adota  para  a  pesquisa
nacional da cesta básica de alimentos. O índice é importante para permitir uma comparação entre os
dados levantados em Varginha com os dados nacionais.  (Gazeta de Varginha)

Namorados teve policiamento especial
Os estabelecimentos comerciais de Ipatinga funcionam em horário especial ontem, Dia dos

Namorados, para atender os consumidores que deixaram para comprar os presentes na última hora.
Hoje,  o horário comercial  foi  até 20h. Para que os clientes possam desfrutar da experiência de
compra com segurança no período noturno, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços (Aciapi) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga solicitaram às
autoridades da Polícia  Militar  um reforço na segurança durante os dois dias.  (Diário do Aço –
Ipatinga

SL quer erradicar trabalho infantil
Sete  Lagoas  está  empenhada  oficialmente  na  luta  para  erradicar  o  trabalho  infantil.  A

Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove, a Jornada Municipal
de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil. A programação começou nesta terça-feira, 12, Dia
Mundial  de Combate ao Trabalho Infantil,  e será finalizada no dia  3 de julho.  Diversas ações,
incluindo "blitzen" educativas, capacitações para os profissionais da área e fóruns, serão realizadas
em diversos locais da cidade. A iniciativa busca conscientizar as famílias e a população sobre os
efeitos desumanos do trabalho infantil. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Cortes na Saúde ameaçam serviços em JF
A saúde pública vive momento delicado diante da possibilidade da perda de recursos em

decorrência  da  Medida  Provisória  (MP)  839/2018,  criada  com  o  objetivo  de  abrir  crédito
extraordinário à subvenção de R$ 9,5 bilhões para o óleo diesel. A situação se torna complicada
num contexto em que já vigora a Emenda Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos
públicos, diante de uma economia fragilizada, em que, cada vez mais, um número maior de pessoas
depende do SUS. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)
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MOC tem risco de epidemia de dengue
O número  de  pessoas  com dengue em Montes  Claros  neste  ano praticamente  triplicou.

Segundo o setor de epidemiologia do município, foram registrados, de janeiro até anteontem, 11,
585 casos de dengue na cidade, contra 207 em todo o ano passado. E a situação pode ficar ainda
mais crítica até o fim do ano se o elevado número de focos na cidade não for controlado. De acordo
com o Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti  (LirAa) divulgado pelo
Ministério da Saúde na última quinta-feira, Montes Claros está entre as 44 cidades do Norte de
Minas com maior risco de epidemia de dengue. (O Norte de Minas – Montes Claros)

Consulta pública em Uberaba vai até hoje
Está disponível até hoje, 13, no site da Prefeitura de Uberaba, a consulta pública sobre a

Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública do município. O processo de licitação é na
modalidade concorrência pública, do tipo menor valor, da contraprestação para concessão da gestão
do serviço de iluminação pública do município.  A concessão é por 30 anos, no valor de quase
R$790 milhões, a ser pago ao longo da vigência do contrato. A previsão, conforme o diagnóstico
inicial, é a instalação de cerca de 2.900 luminárias no município, o que totalizará aproximadamente
49.106 luminárias para a cidade. O prazo será de um ano e meio para a substituição completa das
lâmpadas, que devem ser de LED. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Leopoldina terá passeata e passeio ciclístico
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Leopoldina promove no dia 16 de junho, sábado,

uma passeata e um passeio ciclístico alusivos ao "Junho Vermelho", campanha nacional criada em
2011 para  chamar  a  atenção para  a  importância  de  doar  sangue  como ato  de  solidariedade.  A
mobilização da SMS tem como objetivo fomentar a adesão da população para a doação de sangue.
De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Lúcia Helena Fernandes da Gama, é importante
ressaltar que os estoques de sangue estão baixos, necessitando que a população venha apoiar esta
causa.  A população está convidada a participar do evento (O Vigilante – Leopoldina)


