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ONU aponta Itajubá 
como o melhor lugar para 
se viver no Sul de Minas

O   Índice de Desenvolvimento Hu-
mano Municipal, medido pelo 

Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, situa Itajubá en-
tre as melhores cidades do país para 
se viver. 

Itajubá ocupa a 85ª posição em 
relação aos 5.565 municípios do 
Brasil. Entre os 853 municípios mi-
neiros, Itajubá ocupa a 4ª posição, 
sendo a primeira colocada em todo 
o Sul de Minas. 

O índice máximo, que a ONU 
considera a cidade ideal, é 1, por-
tanto quanto mais próximo desse 
patamar melhor a qualidade de vida 
do município. Itajubá está na clas-
sificação Alto, com os 0,787 e bem 
próximo de atingir o nível Muito 

Alto, que começa em 0,800. 

O levantamento feito pelas Na-
ções Unidas leva em consideração 
indicativos que apuram a qualidade 
de três itens principais: Acesso à In-
formação (Educação), Longevidade 
(expectativa de vida) e Padrão de 
Vida (renda média). 

A maior evolução se deu no item 
Educação: o IDHM era de 0,389 em 
1991, ano em que foi realizado o 
primeiro levantamento, passou para 
0,587 em 2000 e chegou ao patamar 
de 0,718 na última medição. 

Com relação à Longevidade, os 
números partiram de 0,744, subiram 
para 0,785 e chegaram aos atuais 
0,884. A expectativa de vida em Ita-
jubá é de 78,1 anos. 

No item Renda, a escala passou 
de 0,656 para 0,717 e chegou até 
0,767, que em valores financeiros 
representa: R$474,06 – R$ 694,00 – 
R$ 948,20 (valores corrigidos pelo 
índice de inflação). 

A Prefeitura de Itajubá acom-
panha os indicativos do IDHM e 
trabalha para atingir níveis ainda 
melhores no próximo levantamento. 

Consulte o Ranking acessando 
o endereço eletrônico: http://www.
atlasbrasil.org.br/2013/ranking 

Consulte os dados sobre Itajubá 
acessando o endereço: http://www.
atlasbrasil.org.br/2013/perfil/ita-
juba_mg 

O crescimento do mercado imobiliário é um dos indicativos do crescimento 
do padrão de vida da população
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ONU aponta Itajubá 
como o melhor lugar para 
se viver no Sul de Minas

A Educação é a área em que Itajubá mais evoluiu em 20 anosLongevidade é um dos índices em que Itajubá se destaca

Itajubá está em 4º lugar no Ranking de Minas Gerais
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O bairro Gerivá será contemplado 
com duas obras para solucionar 

os problemas de saneamento: uma é 
a Estação de Tratamento de Esgoto 
Compacta – ETE; outra, um reser-
vatório de água potável. A realiza-
ção dessas obras foi confirmada por 
meio de correspondência recebida 
do Governo Mineiro na última se-
mana. 

Os recursos foram pleiteados 

junto ao Governo do Estado de Mi-
nas Gerais, mediante projetos apre-
sentados à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Políti-
ca Urbana – SEDRU, que disponibi-
lizou os recursos. 

Para o projeto de construção da 
rede de Coleta e Estação de Trata-
mento de Esgoto Compacta – ETE, 
foram disponibilizados R$ 250 mil. 
A benfeitoria já é um pedido antigo 

da comunidade, pois hoje a maioria 
dos dejetos é depositada nos cór-
regos do bairro. 

No caso do reservatório de água 
potável, foram disponibilizados 
recursos da ordem de R$ 50 mil. A 
obra visa a sanar os problemas de 
falta de água limpa, principalmente 
no inverno, quando os córregos 
que abastecem o bairro têm o fluxo 
d’água bastante reduzido. 

Prefeitura investirá 
R$ 300 mil em obras de 
saneamento no Gerivá

As estruturas da ETE são subterrâneas

Modelo de 
Estação de 

Tratamento de 
Esgoto Compacta

similar à que 
será instalada no 

bairro Gerivá
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Prefeitura investirá 
R$ 300 mil em obras de 
saneamento no Gerivá

Peças de calçamento fabricado com material reciclado de resíduos de 
construção civil

Imagem ilustrativa de um modelo de usina de reciclagem de resíduos de 
construção civil

Na última semana, a Prefeitura 
de Itajubá recebeu um comuni-

cado da Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Regional e Política 
Urbana – Sedru, o qual confirma que 
o município foi contemplado com 

recursos da ordem de R$ 250 mil, 
destinados a obras de tratamento de 
resíduos sólidos. 

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Planejamento, esses recursos 
serão destinados à construção de 

uma usina de reciclagem de resídu-
os de construção civil, por meio do 
Consórcio Intermunicipal dos Mu-
nicípios da Microrregião do Alto 
Sapucaí para Aterro Sanitário – Ci-
masas. 

Itajubá terá usina de 
reciclagem de resíduos de 

construção civil

A Prefeitura Municipal de Itajubá 
comunica que a Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais – 
Copasa executará os serviços de 
manutenção preventiva em redes 
e ligações prediais de esgotamento 
sanitário na rua Major Belo Lisboa, 
no trecho entre a rua Francisco Mas-
seli e Praça Pereira dos Santos, no 
centro da cidade. O trecho citado 
terá o trânsito interditado a partir do 
dia 11 de agosto e permanecerá as-
sim por um período de 30 dias. 

O Departamento de Trânsito 
Municipal orientará os motoristas e 
promoverá as alterações necessárias 
para minimizar os transtornos decor-
rentes da interdição. 

Rua Major Belo terá trecho 
interditado para obras de esgoto
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Secretaria de Saúde promove 
3º Mutirão da Catarata

A Prefeitura de Itajubá, por meio 
da Secretaria Municipal de 

Saúde, promoveu, nos dias 17 e 18 
de julho, o 3º Mutirão da Catarata 
em 2013. Entre pacientes de Itajubá 
e dos 15 municípios da Microrregião 
do Alto Sapucaí, foram atendidos 
105 pessoas. 

Já está agendado o próximo 
Mutirão, que será em 22 de agosto, 
novamente na Santa Casa de Miser-
icórdia de Itajubá. 

A Secretaria Municipal de Saúde 
informa que, para ser atendido, o 
paciente deve procurar a unidade de 
saúde mais próxima de sua residên-

cia, marcar consulta com um médico 
da Rede Municipal de Saúde, para 
que este faça o encaminhamento. 
Cumprida essa etapa, para agendar 
a cirurgia, o paciente deve compare-
cer à Secretaria Municipal de Saúde 
portando CPF, RG, Cartão Nacional 
do SUS, comprovante de residência 
e o encaminhamento médico. 

Os instrumentos utilizados são trazidos pela equipe médica que realiza o 
Mutirão

Pacientes, na sala de espera, aguardando a cirurgia
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Secretaria de Saúde promove 
3º Mutirão da Catarata

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajubá está implantando o pro-

jeto de Fortalecimento da Vigilância 
em Saúde, que teve, como primeira 
ação, uma oficina ministrada por téc-
nicos da Superintendência Regional 
de Saúde (SRS) aos profissionais do 
município. As atividades, um estudo 
de caso (manhã) e oficinas de trabalho 
(tarde), foram realizadas no dia 27 de 
julho na Faculdade de Medicina de 
Itajubá. 

O resultado do trabalho das ofici-
nas foi a criação de um Plano de Ação 
Integrado, com a definição das re-
sponsabilidades de cada área do setor 
de saúde, bem como o funcionamento 
da comunicação entre elas. O con-
trole do trabalho será feito por meio 
de uma avaliação quadrimestral, feita 
pela SRS, por meio de indicativos de 
que ela dispõe. 

Os representantes da SRS que con-
duziram as atividades foram: Regis 
Kersul, Coordenador da Área Temáti-
ca da SRS; Rita Pucci, Coordenadora 
de Vigilância Sanitária da SRS; Patrí-
cia Coutinho Silva, Coordenadora do 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica 
Ambiental e Saúde do Trabalhador 
da SRS e Isaura Mariana Sobreiro, 
Coordenadora da Atenção Primária à 
Saúde da SRS. 

Segundo Regis, o intuito do tra-
balho é a integração entre as áreas da 
vigilância em saúde, que são Saúde 
do Trabalhador, Promoção à Saúde, 
Epidemiologia, Vigilância Sanitária e 
Vigilância Ambiental. “E ainda a in-
tegração dessas áreas citadas, com a 
atenção primária, que são as Estraté-
gias de Saúde da Família”, explica. 

Um dos exemplos de interação 
citados foi com relação a atuação dos 
agentes de endemias (agentes da den-
gue) e dos agentes comunitários de 
saúde. “O agente de endemias tem o 

Secretaria de Saúde inicia 
projeto Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde

Líderes das equipes das oficinas apresentam trabalhos desenvolvidos

território em que ele trabalha e neste 
mesmo local atuam os agentes co-
munitários de saúde; então eles têm 
que dialogar para que tenhamos uma 
visão sistêmica da atenção à saúde da 
população”, esclarece. 

A Coordenadora de Vigilância 
Sanitária da SRS, Rita Pucci, falou da 
importância do conhecimento da pop-
ulação assistida. “É preciso conhecer o 
território e fazer ações integrais, pois 
temos que avaliar o indivíduo inte-
gralmente, onde ele trabalha, onde 
vive, que serviço ele usa, para que as-
sim possamos evoluir. Somente com a 
integração de todos os setores podere-
mos traçar esse perfil que direcionará 
as ações”, explica. 

A Coordenadora do Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica Ambiental 
e Saúde do Trabalhador da SRS, Pa-
trícia Coutinho Silva, falou sobre os 
indicadores usados para avaliar o tra-
balho. “Temos muitos indicadores im-
portantes, como a estatística de imu-
nização (vacina), perfil produtivo da 
saúde do trabalhador (riscos da ativi-
dade que desempenha), notificação e 
investigação das doenças, combate à 
transmissão dessas doenças e os sur-
tos de doenças transmitidas por ali-
mentos ou por outras formas de trans-
missão. Os serviços de vigilância são a 
base técnica para os profissionais que 
atuam na atenção primária”, explica.

A oficina reuniu profissionais de vários setores da atenção básica
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A prefeitura Municipal, por meio da Vigilância 
Sanitária, realizará a vacinação antirrábica 

gratuita de cães e gatos. Na zona rural será real-
izada vacinação em 26 bairros, que são referência 
para outras comunidades menores. 

Na zona urbana, haverá vacinação em 37 bairros, 
sendo que nos maiores haverá mais de um ponto, 
data e horário de vacinação, totalizando 67 locais. 

O calendário de vacinação na zona rural vai de 
01 a 30/08. Na área urbana, a vacinação se inicia em 
31/08 e se estende até 19/10. 

Prefeitura 
inicia 

vacinação 
antirrábica 
em agosto

Fonte: Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Itajubá
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Profissionais de educação durante a realização de uma das 10 oficinas Material usado nas oficinas

O Departamento de Educação 
Infantil promoveu 10 oficinas 

de capacitação para monitores, 
assistentes de creches e educadores 
infantis. O trabalho foi realizado 
no Centro Universitário de Itajubá 
– Fepi, que fez a gentileza de ceder 
suas instalações entre os dias 15 e 19 
de julho. 

Cerca de noventa profissionais 

oriundos dos dez Centros Municipais 
de Educação Infantil e três creches 
conveniadas participaram da 
capacitação. 

O grupo foi dividido em duas 
turmas, que se revezaram nos 
turnos matutino e vespertino, com 
dois instrutores por dia. As oficinas 
ministradas foram: A Música como 
Ferramenta em Sala de Aula; Corpo 

em Movimento; A Arte de Contar 
História; Sensibilização Musical para 
Educadores; Momentos, Espaços 
e Jogos na Educação; Brincar, 
Cuidar e Educar; A Importância 
do Lúdico; Cuidar e Educar: Quem 
Cuida Educa; Atividades Lúdicas, 
Aprendendo com os Jogos e a 
Arte da Convivência; A Rotina e 
Organização na Educação Infantil. 

Prefeitura promove oficinas de 
capacitação para profissionais 

da Educação Infantil
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Aula do Curso de Gestão Escolar

A Secretaria Municipal de 
Educação promoveu, en-

tre os dias 16 e 17 de julho, a 
primeira etapa do Curso para 
Gestor Escolar, ministrado gra-
tuitamente por profissionais da 
Editora Positivo. Trata-se de 
uma exigência do Ministério da 

Educação para que profissionais 
do setor educacional exerçam 
cargos de gestão. 

O curso reuniu diretores, 
vice-diretores, coordenadores 
escolares e coordenadores infan-
tis das 21 escolas e 10 creches da 
rede municipal de ensino, além 

de profissionais das creches con-
veniadas com o município. 

A grade do curso prevê 40 
horas-aula, das quais foram 
cumpridas 16 nesta primeira 
etapa. Até o fim deste ano serão 
realizadas mais duas etapas para 
perfazer o tempo previsto. 

O curso é uma exigência do Ministério da Educação

Secretaria de Educação promove 
Curso de Gestão Escolar
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Itajubá chega às finais do 
JOJU em três modalidades

Itajubá foi representada por três modalidades na 
etapa final dos Jogos da Juventude – 2013/Sul de 

Minas, realizada na cidade de Passos nesse mês de 
julho. 

O melhor resultado foi o da equipe de futsal mas-
culino, que foi vice-campeã, mostrando que o futuro 
do esporte, que tem grande tradição na cidade, é 
promissor. O voleibol feminino obteve a sétima co-
locação e o futsal feminino, a sexta colocação. 

A Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes, deu respaldo às equipes 
desde o início da competição, cuidando da parte 
logística (transporte e alimentação) e da parte téc-
nica, com treinadores para as seleções que represen-
taram a cidade. 

Secretaria de Educação promove 
Curso de Gestão Escolar

Futsal feminino obteve a sexta colocação Voleybol feminino obteve a sétima colocação

Melhor jogador dos Jogos da Juventude 2013 
Jhonatan Junior

Equipe de Futsal Masculino foi vice-campeã. Em pé: Antônio Lucas, Lucas 
Oliveira, Juninho Souza, Guilherme Augusto, Ariel Gonçalves , Ezequiel 
Santos. Agachados: Clanderson Marques, Renan Ramos, Pedro Passos, 

Gabriel Guimarães, Jhonata Junior, Geovane Alkimin

Artilheiro da competição, Gabriel Guimarães (9 
gols)

Destaque das semifinais, 
Pedro Passos
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A Secretaria Municipal de Es-
portes, em parceria com a 

Liga Itajubense de Desportos e o 
Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer, deu início ao Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 
de Itajubá em 03 de agosto, com 
a primeira rodada de todas as 
categorias.

A abertura oficial foi no domin-

go, dia 04, no estádio do Yuracan, 
às 13h30, com a partida entre Vasco 
e Santo Antônio; em seguida, diri-
gentes, atletas, autoridades e torce-
dores reuniram-se para execução 
do Hino Nacional e Pontapé Ini-
cial da competição. Na sequência, 
partida entre Yuracan e Mahle. 

O campeonato reúne atletas de 
todas as categorias, desde sub 11 ao 

veterano acima de 50 anos. Segun-
do a organização, inscreveram-se 
mais de 1500 atletas, que integram 
52 equipes de 24 agremiações. 

A tabela de jogos, resultados, 
classificação geral e demais infor-
mações estarão disponíveis a par-
tir de terça-feira, dia 06, no site da 
Prefeitura de Itajubá. Os dados 
serão atualizados semanalmente. 

reunirá mais de 1500 atletas

Abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Início da partida entre as equipes Yuracan x Mahle
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Projeto social de capoeira realizou 
2º batizado em 04 de agosto

reunirá mais de 1500 atletas

Resultados da Primeira Rodada

Aconteceu, no dia 04 de agosto, o 2º Batizado e 
Encontro Cultural de Itajubá, promovido pela 

Associação de Capoeira Berimbau de Ouro – ACBO. 
A Prefeitura Municipal apoiou o evento, que se 
realizou na Escola Municipal São Judas Tadeu, no 
bairro Jardim Bernadete. 

O evento é uma iniciativa do motorista da Secre-
taria Municipal de Educação, Francisco Mendonça 
Gomes, que promove um trabalho social com as 
crianças da comunidade. No meio da capoeira ele 
é conhecido por Mestre Capixaba. 
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Prefeitura e Senai oferecem 104 vagas 
gratuitas em curso profissionalizante

A Prefeitura de Itajubá, em 
parceria com Senai e Gover-

no Federal, está oferecendo três 
cursos profissionalizantes gratu-
itos. Ao todo são 104 vagas, divi-
das em cinco turmas. 

As matrículas já estão abertas 
e os interessados, com idade mí-
nima de 15 anos, devem se dirigir 
ao Senai, situado na Av. Dr. Luiz 
Rennó, 715, no bairro Avenida. 

Confira na ilustração o quadro 

Prefeitura restabelece 
serviço de apreensão animal

A Prefeitura Municipal de Ita-
jubá, por meio da Secretaria 

Municipal de Agricultura, comu-
nica que iniciou, em 29 de julho de 
2013, o trabalho de recolhimento 
e apreensão de animais de médio 
e grande porte nas vias urbanas 
e trechos rodoviários dentro dos 
limites do município. 

A captura está sendo feita di-

ariamente sem a necessidade de 
solicitação, mas, caso a população 
queira o serviço, deve ser aciona-
do, denúncia pelos telefones: 

• Policia Militar – 190. 

• Defesa Civil – 199. 

• Guarda Municipal – 3692-1700. 

O atendimento bem como 
a captura dos animais estarão 

disponíveis todos os dias da 
semana, 24 horas por dia, inclusive 
(finais de semana e feriados). 

Os Proprietários de animais 
apreendidos deverão procurar a 
Secretaria Municipal de Agricul-
tura para pagamento das taxas 
obrigatórias que incidem sobre 
a apreensão e posterior liberação 
dos animais. 

de vagas, com as informações 
necessárias para a matrícula. 

Mais informações pelo telefone 
(35) 3623-1788. 
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Prefeitura e Senai oferecem 104 vagas 
gratuitas em curso profissionalizante

Bolo servido aos idosos em comemoração
ao Dia dos Avós

Prefeitura restabelece 
serviço de apreensão animal

Assistência Social reúne idosos 
para comemorar Dia dos Avós

A Secretaria Municipal de As-
sistência Social realizou, no 

dia 26 de julho, o primeiro ‘Chá 
da Vovó’, evento que marcou a 
comemoração do Dia dos Avós. 
A confraternização reuniu os 
idosos participantes do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos no Salão da Associa-
ção dos Sargentos e Subtenen-
tes de Itajubá – ASSI, no Bairro 
Varginha.

Apesar de ter acontecido du-
rante o dia, o evento teve tudo que 
um grande baile oferece: música 
ao vivo do cantor sertanejo Tha-
les Mendonça, apresentação dos 

dançarinos e monitores das ofici-
nas de dança, Jéssica e Felipe e, 
é claro, dança dos convidados no 
salão.

Foram oferecidos delicio-
sos comes e bebes e sorteio de 
brindes doados por amigos e co-
merciantes da cidade.

O evento foi prestigiado por 
toda a equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social.

Os organizadores explicaram 
que o evento reuniu os idosos 
atendidos pelo Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV, que é oferecido 

pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social, através do Cen-
tro de Referência em Assistência 
Social – CRAS. O serviço consiste 
na realização de trabalhos em 
grupos visando è integração so-
cial dos idosos.

Pelo SCFV são oferecidas, de 
segunda a sexta-feira, oficinas 
de informática, dança, educa-
ção física, artesanato e outras 
atividades. Os interessados de-
verão possuir mais de 60 anos e 
procurar o CRAS, localizado na 
Rua Umbelina Chiaradia, nº. 133, 
Bairro São Vicente, para efetuar a 
inscrição.

Os idosos curtiram a apresentação 
do cantor Thales Mendonça

Os mais animados arriscaram
passos de dança pelo salão
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A Prefeitura Municipal de Ita-
jubá, que já tem programas habi-
tacionais em andamento na área 
urbana, aderiu ao Programa Na-
cional de Habitação Rural (PNHR) 
da Caixa Econômica Federal.

Esse programa visa a benefi-
ciar o homem do campo na con-
clusão, reforma ou construção de 

casas em suas propriedades em 
área rural.

Poderão participar do progra-
ma os agricultores familiares ou 
trabalhadores rurais com renda 
familiar bruta anual de até R$ 15 
mil e que estejam estabelecidos, 
de forma coletiva, por uma enti-
dade organizadora (associações, 

cooperativas ou sindicatos).

O número de agricultores 
que pode ser beneficiado com o 
programa é ilimitado, já que a 
quantidade vai depender da de-
manda.

A Prefeitura vai atuar como 
entidade organizadora em todo o 
processo.

que a Prefeitura de Itajubá já tem programas
habitacionais em andamento?


