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Projeto transforma área urbana em zona rural
O Projeto de Lei Complementar que institui o Plano Diretor do Núcleo de Desenvolvimento

Econômico Intervales foi aprovado ontem pela Câmara Municipal. A mudança transforma em área
urbana  uma  área  rural,  onde  deverá  ser  implantado  o  Aeroporto  Internacional  de  Cargas  e
Passageiros. O projeto prevê a integração rodo/aero/ferroviário, a partir da divisa entre das cidades
de  Uberaba  e  Uberlândia,  aproveitando  as  múltiplas  vantagens  que  a  área  oferece  para  o
desenvolvimento da logística integrada na região. O local fica situado na mesma região onde já se
encontra instalada a Estação de Logística Integrada da Vale, a Vli. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Seminário debate Gênero e Sexualidade
Mais uma parceria contribuiu para o alcance de ótimos resultados no Uniaraxá. Juntamente

com o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, o Centro Universitário realizou, no último
dia 19,  o Seminário DESconstruindo a “Ideologia de Gênero”.  O evento reuniu profissionais  e
estudantes de Psicologia, bem como profissionais de outras áreas; tanto de Araxá como de cidades
da região. O Seminário debateu questões importantes sobre a temática de Gênero e Sexualidade;
entre elas a patologização de comportamentos e práticas homossexuais; serviços que propõem o
tratamento e a cura das homossexualidades. (Diário de Araxá)

Governo realiza melhorias de rodovias
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, entregou, nesta quinta-feira, 22, as obras

de melhoramento e pavimentação nas rodovias MG-176 e MG-429, entre os municípios de Luz e
Lagoa da Prata, Território Oeste. Ao todo, foram investidos R$ 75,6 milhões, incluindo materiais,
supervisão e desapropriações, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas  Gerais  (DEER-MG).  As  ações,  realizadas  em  45,5  quilômetros  das  rodovias,  foram
concluídas em outubro de 2017. Também foi construída uma ponte sobre o Rio São Francisco, com
220 metros, além de estruturas de muros de arrimo para o acesso à ponte, na MG-429. (Portal Agora
– Divinópolis)

JF registra 6.500 casos de conjuntivite
O número de casos de conjuntivite registrados nesse ano em Juiz de Fora já chega a quase

6.500. O aumento expressivo no número de casos em um curto período de tempo é caracterizado
como surto e tem preocupado os órgãos de Saúde. No início deste mês,  a Secretaria de Saúde
divulgou um alerta sobre o elevado índice de registros na cidade. A Secretaria de Saúde de Minas
Gerais (SES/MG) também tem se mobilizado no sentido de evitar o surgimento de mais epidemias
no estado. No total, 118 surtos já foram registrados. Apesar de ainda não haver posicionamento
oficial sobre as causas, a suspeita é de que se trata de uma epidemia de conjuntivite viral. (Tribuna
de Minas – Juiz de Fora)

Regional de Varginha aborda tema Tuberculose
Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado em 24 de março, a

Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRS) realizou, durante a semana de 19 a 23 de
março,  diversas  ações  que  despertaram  o  interesse  do  cidadão  para  esta  doença  que  ainda  é
merecedora de atenção.  A Tuberculose,  segundo o último relatório da Organização Mundial  de
Saúde (OMS), é a doença infecciosa que mais mata jovens e adultos, ultrapassando o HIV/AIDS.
No dia 21, quarta-feira, foi promovido, no auditório do Centro Administrativo do Sul de Minas –
Varginha, um café comunitário com um momento de sensibilização e debate sobre a Tuberculose
(Gazeta de Varginha)



Feira de Adoção movimenta Poços
Muita gente aproveitou o domingo de sol para ir ao Parque Municipal Antônio Molinari. E

quem tem cão ou gato, desde dezembro tem um motivo a mais para ir ao local: o Espaço Animal,
ambiente  amplo,  seguro  e  preparado  para  recreação.  E  quem  ainda  não  tem um bichinho  de
estimação,  pode  encontrá-lo  também  no  Parque.  É  que  todo  domingo  o  local  recebe  a  Feira
Permanente  de  Adoção.  No  último  domingo,  18,  o  prefeito  Sérgio  Azevedo  e  o  secretário  de
Esportes e Lazer, Wellington Guimarães passaram pelo Espaço Animal para acompanhar a feira e
conversar com usuários do espaço. A Feira Permanente de Adoção, o Espaço Animal e o Programa
Municipal de Castração de Cães e Gatos, fazem parte do projeto Melhor Amigo. (A Folha Regional
– Muzambinho)

Prefeito sanciona Lei de subvenção para asilo
A Prefeitura de Arcos apresentou ao Legislativo o Projeto de Lei n°004, assinado em 2 de

fevereiro, que dispõe sobre a concessão de subvenções para 10 entidades do município no decorrer
de  2018.  A subvenção  referente  ao  ‘Lar  Pousada  dos  Berto’ (Asilo)  chamou  a  atenção  dos
arcoenses, devido uma postagem realizada por representantes da instituição no dia 11 de março. Na
publicação, feita em rede social, a entidade informava que foi aprovado no Conselho Municipal de
Assistência Social um acordo, por meio do qual seria repassado ao asilo o valor de R$190mil/ano,
em 2018.  Este  valor  também estaria  incluso  no  orçamento  de  2018 do Executivo  e  teria  sido
aprovado pela Câmara Municipal. (Correio Centro-Oeste – Arcos)

Criminalidade vai ser revista em Araguari
Em resposta aos índices de criminalidades registrados este ano, o tenente coronel Adriano

César Ribeiro Araújo, comandante do 53º BPM de Araguari, anunciou nesta quinta-feira, 22, que
ações de segurança serão redobradas. Além de reforçar as operações, a cidade foi dividia em setores
por equipes especiais de trabalho e levantamentos individuais. O comandante lembrou que a polícia
vem dando resposta aos casos registrados,  mas entende que é preciso intensificar ainda mais o
trabalho e por isso, haverá uma série de ações no combate à criminalidade.   Helicópteros da Polícia
Militar de Minas Gerais também estarão sobrevoando focos mapeados pela inteligência da Polícia
Militar. (Gazeta do Triângulo – Araguari)


