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Coleta de lixo ainda é falha em Uberaba
Técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos ainda discutem a normalização na prestação do

serviço de coleta de lixo na cidade. No dia seguinte ao ataque de um caminha na cidade, o serviço
de coleta de lixo passou por uma adequação de horários e rotas, por segurança. Em muitos casos
ocorreram atrasos. Alguns trajetos que seriam feitos de madrugada foram feitos durante o dia. A
orientação repassada aos uberabenses é que o lixo seja condicionado da melhor forma possível e
que se aguarde o momento em que o caminhão vá passar, mesmo com atraso. (Jornal da Manhã –
Uberaba)

Encontro debate Polícia Comunitária 
Expandir  o  conceito e  a  filosofia  da polícia  comunitária,  divulgar  as  ações  realizadas  e

fortalecer o elo entre a sociedade civil e as forças de segurança são alguns dos objetivos do 17º
Encontro Regional de Polícia Comunitária, que aconteceu em Poços de Caldas. O evento buscou
capacitar e qualificar servidores da segurança pública e representantes da sociedade civil para uma
atuação conjunta mais efetiva no enfrentamento à criminalidade. Durante todo o dia, 92 pessoas
discutiram, no auditório da OAB da cidade, de que forma as polícias podem trabalhar em conjunto
com a comunidade, identificando e resolvendo problemas. (Correio do Sul – Varginha)

13º dos servidores de Divinópois é incerto
O pagamento do 13º salário dos servidores municipais ainda é incerto. Em seu discurso na

reunião ordinária dessa terça-feira, 5, o presidente da Câmara, Adair Otaviano (MDB), informou
que, durante a prestação de contas da Prefeitura,  no dia 30 de maio,  o contador do Executivo,
Agilson Emerson da Silva, disse aos vereadores, que a previsão de o Município começar 2019 com
um déficit de R$ 40 milhões deve ser revertida. Segundo Adair Otaviano, apesar de a Prefeitura
conseguir sanar boa parte de sua dívida, a previsão é que o Poder Executivo não consiga quitar
“apenas” a folha do 13º salário de seus servidores. (Jornal Agora – Divinópolis)

Crowd Vale da Eletrônica prorroga inscrições
Foram prorrogadas até o dia 17 de junho as inscrições para o processo seletivo de startups

para participarem do Crowd Vale da Eletrônica,  instalado no Inatel,  em Santa Rita  do Sapucaí
(MG), em parceria com a Ericsson e Telefónica Open Future_. O programa é aberto a todos que
tenham projetos inovadores de base tecnológica, em áreas como IoT (Internet das Coisas), Soluções
Digitais em Telecom, Agtech (Agronegócio Inteligente), Big Data, Inteligência Artificial, E2E (End
to End), Smart City e Cloud. As inscrições devem ser feitas por meio da plataforma Open Future, no
http://bit.ly/crowdcall01. (O Correio – Santa Rita do Sapucaí)

Tarifa de ônibus sobe em Capelinha
A partir  do dia  21 de junho, a  tarifa  do transporte  coletivo em Capelinha vai  aumentar

R$0,65,  passando  de  R$  2,75  para  R$  3,40.  O  reajuste  de  23% na  tarifa  foi  autorizado  pela
Prefeitura de Capelinha por meio de decreto. O último reajuste feito no serviço foi em setembro de
2017, quando a tarifa sofreu um aumento de 10%, passando de R$ 2,50 para R$2,75. Para aplicar o
reajuste na tarifa do transporte coletivo, a concessionária apresentou ao município documentos que
comprovam aumento de despesas entre setembro de 2017 e maio de 2018. Também foi considerado
os dados estatísticos da Agência Nacional de Petróleos – ANP. (Gazeta dos Vales – Capelinha) 

Paraíso deve responder sobre situação hídrica
A Prefeitura  de  São  Sebastião  do  Paraíso  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente (Semad) deverá informar ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) sobre suas
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principais demandas relacionadas ao período de estiagem. Através de um levantamento, feito por
meio de formulário a ser preenchido pelas administrações municipais, o órgão quer conhecer sobre
a situação hídrica de cada cidade. As respostas apresentadas ao questionário servirão para levantar
informações que subsidiem o desenvolvimento de ações mitigatórias dos impactos da seca. (Jornal
do Sudoeste – S. S. do Paraíso)

Emater-MG publica novo edital de concurso
O novo edital para concurso público foi publicado nesta terça-feira, 5, no Diário Oficial do

Estado e no site da Emater-MG. O prazo para novas inscrições é de 4 de julho a 10 de agosto de
2018, e as provas estão previstas para o dia 23 de setembro de 2018. Lançado em 2015, o concurso
estava suspenso desde abril de 2016 pelo TCE sob a alegação, especialmente, de inexistência de
uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (ALMG), instituindo o Quadro de Pessoal
e Vagas da empresa. Desde então, a Diretoria Executiva da Emater-MG trabalhou incessantemente
para resolver todas as questões apontadas pelo TCE. (Diário de Uberlândia)

Campos Gerais se destaca no cenário do café
O município  de  Campos  Gerais,  no  Sul  de  Minas,  revelou-se  o  2º  do  Estado  em área

cultivada em café. São 25.713 hectares plantados com a lavoura, ficando atrás apenas de Patrocínio,
com 52 mil hectares. A façanha do município desponta num raio x da cafeicultura de Minas Gerais,
que mapeou o parque cafeeiro de toda Minas Gerais.  Essa pesquisa teve início em 2016 e foi
concluída em 2018. A iniciativa visa oferecer informações precisas sobre o setor, contribuindo com
o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas. Os resultados foram apresentados durante
a Expocafé, no município de Três Pontas. (A Folha Regional – Muzambinho)


