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Uberaba faz licitação para o rotativo
Após adequações na legislação referente ao estacionamento rotativo, Prefeitura de Uberaba

abre novamente a licitação para a concessão do gerenciamento da Área Azul no município. Esta é a
quarta tentativa de selecionar empresa para administrar o serviço. O novo edital da concorrência
será publicado no Porta-Voz que entra em circulação neste fim de semana. Não há alteração no
valor estimado do contrato, que foi mantido em R$79.425.964,80, pelo período de 10 anos. As
empresas  interessadas  em disputar  a  concessão devem apresentar  documentação e  propostas  de
preço até o dia 4 de maio. A concorrência anterior foi cancelada após o Ministério Público solicitar
mudanças na lei referente ao estacionamento rotativo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

 
Santa Casa recebe mais de 300 mil em dívidas

Depois de oito meses a Santa Casa de Misericórdia de Formiga começou a receber valores
referentes ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ajuizado pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais (MPMG) no ano passado, por promotores da microrregião de Formiga, à época por
meio  do Centro de Apoio Operacional  das  Promotorias  de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-
Saúde). Na última semana o hospital teve acesso a R$ 323.573,00, que se refere ao pagamento de
outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, pagos pelos municípios que
integram a microrregião de saúde. Segundo o gerente administrativo da Santa Casa José Edilson
Araújo, com esse valor foi possível quitar parte das dívidas que definem a assistência plena da
unidade como a obstetrícia. (Gazeta do Oeste – Divinópolis)

Cavalgada reúne cavaleiros de Lavras e região
Neste final de semana, como acontece há 16 anos, será realizada em Lavras, a Cavalgada da

Aleluia. O evento já é tradição em Lavras e região, e reúne cavaleiros e amazonas para este evento
que termina com um grande bailão.  Ontem, sábado, os participantes  se  reuniram no campo da
Cachoeirinha e partiram rumo ao Portal do Funil, lá eles assistiram a shows e participaram de um
grande bailão, além de participarem de um churrasco de confraternização. (Jornal de Lavras)

Prefeitura abre inscrições para Cultura 
Os  interessados  em  concorrer  às  vagas  de  representantes  de  entidades  comunitárias,

organizações populares ligadas à área da Cultura e representantes da sociedade civil poderão se
inscrever para a eleição do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Muriaé. A
eleição  acontece  no  dia  05  de  abril  de  2018,  com  a  participação  de,  no  mínimo,  10  (dez)
representantes  do  segmento,  em primeira  convocação  de  09:00 às  10:00hs,  através  de  votação
nominal e aberta; em segunda convocação às 10:00 horas, com qualquer número de representantes
da classe ou setor. (Gazeta de Muriaé)

Comarca reduz ações de cobrança
Desde 2015, a comarca de Uberlândia deixou de receber cerca de 98 mil ações judiciais de

cobrança.  Isso  porque  as  dívidas  de  até  R$  4  mil  contraídas  com  a  administração  municipal
passaram a  ser  cobradas  administrativamente,  nos  cartórios  de  protesto  de  títulos.  As  medidas
adotadas para melhorar a tramitação das execuções fiscais contribuíram também para uma redução
no acervo das varas da fazenda pública e autarquias.Em Uberlândia, o programa Execução Fiscal
Eficiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) teve duas etapas. Em relação às dívidas
contraídas com o Estado de Minas Gerais, foi fixado o valor de cobranças até R$ 5 mil para o não
ajuizamento de execuções fiscais. As normatizações que tratam deste assunto foram editadas em
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2012, 2015 e 2017. Em relação às dívidas  contraídas  com o município,  ficou determinado que
apenas as com valores superiores a R$ 4 mil serão cobradas por meio de ações judiciais. (Diário de
Uberlândia)

Vírus dos EUA chega em Varginha
Um tipo do vírus influenza que provocou a pior temporada de gripe nos Estados Unidos

desde 2009 acende o alerta para as autoridades de saúde de Minas Gerais. A circulação do H3N2
infectou mais de 47 mil pessoas e provocou mortes, principalmente de crianças e idosos no país
norte-americano. A cepa já está circulando em território mineiro. Segundo Balanço da Secretaria de
Estado de  Saúde (SES)  divulgado na  última semana,foram registrados  oito  casos  de  Síndrome
Respiratória Aguda Grave (Srag) provocados por influenza do tipo H3N2. Destes, quatro pacientes
foram infectados em Belo Horizonte. (Correio do Sul – Varginha)

Secretaria oferece curso sobre surdos em Poços
Teve início, na quarta-feira, 28, o curso “Estudante Surdo: de quem estamos falando?”, com

a  coordenadora  do  Centro  Municipal  de  Atendimento  Educacional  Especializado  Dr.  Tarso  de
Coimbra, Fabiana Scassiotti Fernandes Solia. A capacitação aconteceu no auditório da Secretaria
Municipal de Educação. O curso é dividido em dois momentos. No primeiro encontro, nesta quarta,
foram abordados os aspectos teóricos do tema. Já no segundo momento, que será realizado em 05
de junho, haverá oficinas práticas. (A Folha Regional – Muzambinho)

Ministério anuncia campus da Ufla em Paraíso
O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em São Sebastião do Paraíso na manhã de 

quinta-feira, 29,, onde participou da implantação do Campus da Universidade Federal de Lavras no 
município. Na oportunidade, Mendonça também fez o anúncio de recursos na ordem de R$ 6 
milhões para conclusão de duas creches, além da construção de uma nova em Paraíso e um ônibus 
para atender ao transporte escolar de alunos. A solenidade ocorreu no Teatro Municipal Sebastião 
Furlan, e contou com a presença de várias autoridades, entre elas o deputado federal Carlos Melles, 
o deputado federal Heráclito Fortes, o secretário de educação superior do MEC, Paulo Barone, o 
reitor da UFLA, José Roberto Soares Scolforo, os deputados estaduais Antônio Carlos Arantes e 
Noraldino Júnior, o prefeito Walker Américo Oliveira, além de dezenas de prefeitos, vereadores e 
secretários de cidades da região. (Jornal do Sudoeste – S. S. do Paraíso)


