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Prefeitura inaugura 
Centro Municipal de Saúde

No dia 02 de setembro, a Prefeit-
ura Municipal de Itajubá inaugurou 
o Centro Municipal de Saúde. A uni-
dade reúne, num só local, os serviços 
antes prestados na farmácia central e 
casa de marcação de consultas e e-
xames especializados. 

A solenidade reuniu represen-
tantes do poder Executivo e Legisla-
tivo no início da noite desta segun-
da-feira para o desenlace da fita e 
descerramento da placa inaugural. 

Em seu pronunciamento, o secre-
tário municipal de Saúde, Ricardo 
Zambrana, agradeceu o empenho 
de todos os funcionários e diretores 
de sua pasta para a concretização do 
Centro Municipal de Saúde. Ele res-
saltou que a agilidade na entrega de 
medicamentos e agendamentos de 
consultas e exames especializados 
eram uma das metas da gestão, que 
havia sido cumprida parcialmente, 

pois faltava ainda uma melhora na 
infraestrutura para o trabalho dos 
servidores públicos e atendimento 
aos usuários. “Agora, com a inaugu-
ração da nova estrutura, a Prefeitura 
poderá oferecer um serviço de ex-
celência”, afirma. 

Em nome do Poder Legislativo 
Municipal, o vice-presidente da 
Câmara Municipal de Itajubá, Val-
domiro Cortez, parabenizou a pre-
feitura Municipal pelas novas insta-
lações que servirão aos munícipes. 

A nova unidade possui dois pa-
vimentos, sendo que o piso superior 
é destinado ao estoque de medica-
mentos, todos dispostos adequada-
mente sobre paletes e os que necessi-
tam de controle de temperatura, em 
refrigeradores. No piso térreo há um 
amplo saguão equipado com assen-
tos e sistema de senha para que os 
usuários possam esperar pelo aten-

dimento, sentados. No local há ainda 
televisores de LCD para o entreteni-
mento das pessoas que aguardam o 
atendimento, o qual é bastante ágil. 

O prefeito Municipal, Rodrigo 
Riera, falou do compromisso da ad-
ministração municipal com a melho-
ria do atendimento na área da saúde 
e fez uma ressalva: “As especiali-
dades médicas para consultas e exa-
mes que ainda não tiveram zeradas 
as filas de espera se devem ao fato de 
que não há profissionais suficientes 
para atender a demanda, pois os re-
cursos já estão disponíveis”. 

Após resolver as dificuldades do 
atendimento central, a meta é criar 
centros de referência para distribuição 
de medicamentos e agendamentos 
de exames e consultas nos principais 
bairros da cidade. Dessa forma, cada 
nova unidade atenderá a demanda 
de uma região do município.
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Prefeitura inaugura 
Centro Municipal de Saúde

Os medicamentos a serem entregues ficam perto dos atendentes, porém em 
local reservado

O estoque de medicamentos fica no segundo piso do Centro Municipal de 
Saúde

Autoridades e população presente acompanham a solenidade de inauguração Secretário de Saúde, Ricardo Zambrana, agradeceu a toda sua equipe pelo 
trabalho que culminou com a criação do Centro Municipal de Saúde

Autoridades do Poder Executivo e Legislativo descerram a placa inaugural 
do Centro Municipal de Saúde

Prefeito Rodrigo Riera explica que planeja implantar centros como este, em 
menor escala, em bairros polos da cidade
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Equipe do governo 
municipal faz visita técnica 

ao Novo Horizonte
Após os primeiros seis meses 

de administração, nos quais foram 
tratadas as questões mais urgentes 
do município, a Prefeitura iniciou 
um trabalho de análise das necessi-
dades dos bairros. A programação 
foi iniciada pelo bairro Novo Hori-
zonte com a visita do próprio pre-
feito Rodrigo Riera, acompanhado 
de um corpo técnico das secretarias 
de Obras, Governo, Planejamento e 
do vereador da comunidade local, 
Luiz Fernandes Gonzaga. 

Na Rua David Valério Fernandes, 
foi feita uma análise do problema de 
escoamento de águas pluviais. A 
solução proposta é a canalização da 
água que desce de um vale, passan-

do sob a Avenida Padre Petrus Dig-
enouts e por algumas propriedades, 
desaguando no córrego que corta o 
bairro. 

Na Rua João José de Oliveira, na 
qual já foi realizado o cascalhamen-
to do trecho sem calçamento, mo-
radores solicitaram a colocação de 
postes de iluminação. A Prefeitura 
fará a licitação para a compra dos 
postes e luminárias para atender à 
comunidade local. 

Entre a Rua José Maria Peixoto 
e a Rua Francisco Armando Aguiar 
(Rua Projetada 10), onde há um bar-
ranco bastante íngreme, a necessi-
dade é o acesso entre elas. Pelo fato 
de o ponto final do ônibus ser na 

primeira rua citada, os moradores 
da segunda praticamente escalam o 
barranco para chegarem a casa. Três 
soluções foram apresentadas: a con-
strução de uma rua, uma escadaria 
ou uma rampa, sendo esta última 
indicada como melhor solução, em 
primeira análise. 

A equipe esteve também num 
campo improvisado, onde os jovens 
do bairro jogam futebol. No local, o 
prefeito ouviu os adolescentes e adi-
antou que tem planos de construir 
uma área de lazer, com playground 
e academia ao ar livre. Diante do pe-
dido dos jovens, ficou acordado que 
farão estudos para a implantação de 
um ‘campinho’ também.

Equipe vistoria córrego onde será jogada a água da rede que será construída
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Equipe do governo 
municipal faz visita técnica 

ao Novo Horizonte

Equipe da Prefeitura analisa local por onde deverá passar galeria pluvial no 
Novo Horizonte

Prefeito Rodrigo Riera conversa com jovens do bairro Novo Horizonte

Bairro Novo Horizonte: Situação do acesso que será contemplado com obras pela Prefeitura
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Cidadãos presentes na leitura comunitáriaGrupo de trabalho discute um dos temas propostos

Em cada grupo havia sempre o mapa da cidade para orientar os participantes

Prefeitura cumpre mais 
uma etapa na Elaboração 

do Plano Diretor
Neste mês de agosto, realizou-

se mais uma etapa do processo de 
elaboração do novo Plano Diretor de 
Itajubá, com a leitura comunitária, 
realizada em cinco reuniões para as 
quais foram convidados represen-
tantes de vários setores represen-
tativos da comunidade, como as-
sociações de moradores, órgãos de 
classe, empresários, comerciantes, 
entidades públicas, privadas e do 
terceiro setor e cidadãos interessa-
dos em contribuir. 

As reuniões foram conduzidas 
por técnicos da Fundação Israel 

Pinheiro e funcionários da Secre-
taria Municipal de Planejamento. A 
dinâmica tinha dois momentos: no 
primeiro, a explanação geral sobre 
o Plano Diretor e suas leis comple-
mentares; no segundo momento, 
formaram-se grupos, divididos por 
temas como Crescimento da Cidade, 
Mobilidade e Centros e Atividades 
Urbanas. Esses grupos discutiam 
e apresentavam sugestões para os 
problemas relacionados aos temas; 
depois os três grupos se reuniam 
para que cada um apresentasse o 
trabalho à apreciação de todos. 

Todas as propostas apresentadas 
foram arquivadas, pois serão levadas 
ao conhecimento do corpo técnico que 
está elaborando o Plano Diretor, para 
que seja apurada a viabilidade delas 
integralmente, com adaptações ou o 
descarte, quando não houver possi-
bilidade de se colocar em prática. 

Dentro do processo de elabora-
ção do Plano Diretor, ainda serão re-
alizadas outras etapas obrigatórias, 
como a votação das propostas em 
audiência pública, elaboração do 
projeto de lei e aprovação na Câ-
mara Municipal.
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Prefeitura cumpre mais 
uma etapa na Elaboração 

do Plano Diretor

A Prefeitura Municipal de Ita-
jubá, por meio do Departamento 
de Trânsito, está sinalizando 
mais um dos corredores que in-
terligam duas regiões da cidade, 
passando pelo centro. Trata-se do 
corredor que começa no bairro 

Santa Rosa, cruza os bairros Im-
bel e Varginha até chegar ao cen-
tro da cidade; nele estão sendo 
recolocadas placas de limite de 
velocidade, demarcação da pista 
de rolamento, vagas de estacio-
namento e ciclo-faixa. 

A ciclo-faixa ou ciclovia atenderá 
a um grande número de pessoas que 
usam bicicletas para se descolarem 
de casa para o trabalho ou para a 
escola, como é o caso dos alunos da 
Escola Estadual Barão do Rio Branco 
e dos funcionários da Imbel. 

Departamento de Trânsito 
cria ciclovia entre bairro 
Santa Rosa e o Centro

As esquinas receberam sinalização de segurança da cicloviaPintura da pista de rolamento
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Prefeito recebe
representantes do

movimento “Basta Itajubá”
Na tarde de 08 de agosto, o pre-

feito recebeu três representantes 
do movimento Basta Itajubá para 
um diálogo franco sobre as mani-
festações ocorridas recentemente 
na cidade. O grupo apresentou ao 
prefeito uma pauta de reivindica-
ções apurada junto à sociedade ita-
jubense. 

Antes de entrar na pauta da reu-
nião, o prefeito explicou aos jovens 
que reconhece como legítimo o mo-
vimento Basta Itajubá. “São iniciati-
vas como a de vocês que oxigenam 
a política nacional, o próprio partido 
em que sou filiado desde que iniciei 
na política, o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB, que 
nasceu da luta pela redemocratiza-
ção do país”, salientou. 

O prefeito também fez um alerta 

aos representantes do Basta sobre 
o risco da presença de oportunistas 
políticos que aparecem no momento 
das manifestações para atacar legen-
das adversárias. Ressaltou ainda que 
só não concorda com o radicalismo. 
“Não deixem que uma minoria radi-
cal faça prevalecer suas opiniões; a 
política é feita de diálogo e não de 
força, a imposição é coisa da dita-
dura”, alertou. 

Os representantes Rodrigo Lima 
Rennó, Thelma Adielly de Carvalho 
Ribeiro e Jéssica Virgínio Chaves, 
após escutarem o prefeito, afirmaram 
que os integrantes do movimento 
são contra o vandalismo. Eles relem-
braram o episódio da manifestação 
em frente à casa do pai do prefeito 
e revelaram que, naquele momento, 
o Basta já havia dado por encerrada 
a manifestação e que, portanto, nen-

huma das pessoas que lá estiveram 
tinha legitimidade para representar 
o Movimento. 

Lixeiras 

Dentro da pauta de reivindica-
ções, o primeiro item colocado foi 
com relação à falta de lixeiras, prin-
cipalmente no centro da cidade. O 
prefeito explicou que a afixação de 
lixeiras em logradouros públicos 
está incluída na licitação de coleta de 
lixo, ou seja, a empresa responsável 
pela coleta deverá se responsabilizar 
pela instalação e manutenção das 
lixeiras. 

Poder Legislativo 
Com relação a questões levan-

tadas sobre o Poder Legislativo 
Municipal, o prefeito até comentou 
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Prefeito recebe
representantes do

movimento “Basta Itajubá”
O grupo trocou ideia sobre o momento político do país e das demandas de Itajubá

alguns pontos de vista, porém ale-
gou que oficialmente não poderia se 
manifestar, pois se trata de poderes 
independentes e ele não concorda 
com a interferência entre eles. 

Transporte Público 
Sobre o problema do transporte 

público, o prefeito lembrou que a 
empresa está na justiça para tentar 
fazer valer o aumento e que o mu-
nicípio, por sua vez, está fiscalizando 
a qualidade do transporte. Ressaltou 
ainda que foi criada uma comis-
são para auxiliar na fiscalização 
do contrato e o cumprimento dele. 
Questionado sobre a possibilidade 
de o movimento ter uma cadeira na 
comissão, o prefeito disse que não 
veria problema, mas que, para isso, 
o ‘Basta Itajubá’ teria que formalizar 
a sua existência como entidade re-
presentativa. 

Taxa de Esgoto 
A respeito da cobrança da taxa 

de esgoto, o prefeito disse que o con-
trato assinado entre Prefeitura e Co-
pasa, no passado, foi mal formulado, 
pois permite que se fizesse a cobran-
ça tão logo estivesse funcionando a 
Estação de Tratamento de Esgoto. 
“O correto seria ter uma cláusula 
dizendo que a cobrança só poderia 
ser realizada quando todo o esgoto 
passasse a ser coletado e tratado. 
Tenho conhecimento de municípios 
em que o contrato foi feito nesses 
termos e eles conseguiram na justiça 
suspender a cobrança. De qualquer 
forma, nós estamos estudando o 
contrato para ver se podemos tomar 
alguma atitude”, explicou. 

Taxa de Iluminação 
Quanto ao questionamento so-

bre a extinção da taxa de ilumina-
ção pública, o prefeito explicou que 
é possível rever os valores, porém 
extinguir não, até porque está em 
processo de transição a responsabili-
dade sobre os pontos de luz. A nova 
legislação determina que o municí-
pio assuma a responsabilidade so-
bre os equipamentos de iluminação, 
ou seja, a haste presa ao poste e lu-
minária, bem como a manutenção 
destes equipamentos, agora é res-

ponsabilidade do município. “Isso 
será uma despesa a mais para o mu-
nicípio, que não pode ser custeada 
sem a cobrança da taxa de ilumina-
ção”, justificou. 

Santa Casa 
Com relação aos R$ 10 milhões 

que a Santa Casa receberia da Mahle, 
o prefeito lembrou que isso era ape-
nas uma intenção. O que havia de 
concreto era o custeio, por parte da 
Mahle, das despesas de uma equipe 
administrativa designada para sanar 

O prefeito Rodrigo Riera, acompanhado do secretário de Informática, Solano Pierini, recebeu os 
representantes do movimento “Basta Itajubá”, Rodrigo Lima Rennó, Thelma Adielly de Carvalho 

Ribeiro e Jéssica Virgínio Chaves

as dívidas da Santa Casa. E que, de 
qualquer forma, assim que a empre-
sa deixou de custear essas despesas, 
que giravam em torno de R$ 40mil, 
a Prefeitura aumentou de R$ 130mil 
para R$ 200 mil mensais o repasse 
para a entidade. “Quanto aos R$ 10 
milhões, não vejo problema algum, 
hoje a Santa Casa tem um acordo 
de cooperação com o Hospital Es-
cola em favor da Saúde de Itajubá 
e, caso a empresa tenha o intuito de 
contribuir com a cidade, basta entrar 
em contato com as duas entidades”, 
concluiu.
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No dia 08 de agosto, foi con-
cretizada a primeira parceria do 
projeto Adote Uma Escola, ideali-
zado pela Secretaria Municipal de 
Educação. A primeira entidade a 
aderir foi a Fundação de Ensino 
e Pesquisa de Itajubá – Fepi, que 
entregou um kit completo de uni-
formes, de inverno e de verão, 
aos alunos da Escola Municipal 
Coronel Silvestre, localizada no 
bairro Goiabal/Sabará. 

A entrega dos uniformes - três 
camisetas, uma calça, um agasal-
ho, uma bermuda e um par de 
tênis - foi realizada momentos 
antes de uma reunião de pais e 
mestres no início da tarde, reu-  
nindo as crianças do período ma-
tutino e vespertino, ao todo 60 
alunos. 

O Secretário Municipal de 
Educação, Erwin Rolf Mádis-
son, disse que o projeto Adote 
uma Escola foi uma alternativa 
para uma limitação da pasta. 
Ele explica que a aquisição de 
uniformes não pode ser incluída 
dentro dos 25% do orçamento 
municipal, que são assegurados 
ao setor de Educação. Além dis-
so, o montante previsto no orça-
mento municipal, elaborado no 
ano passado, é suficiente apenas 
para a compra de duas camisetas 
por aluno. 

É importante ressaltar, tam-
bém, que o programa Adote uma 
Escola não se restringe à doação 
de uniformes para os alunos, mas 
a outras ações em favor da comu-
nidade escolar. A própria Fepi já 

agendou a realização de um Dia 
do Voluntariado, envolvendo to-
dos os cursos do Centro Univer-
sitário de Itajubá. 

A Fepi também já garantiu a 
instalação de um laboratório de 
informática, com programas e 
jogos educacionais, que deverá 
auxiliar no processo de apren-
dizagem das crianças. 

O secretário municipal de 
Educação falou da satisfação em 
ver concretizado o projeto Adote 
uma Escola na primeira unidade 
educacional. “É uma emoção ver 
as crianças alegres e ver uma em-
presa cumprindo a sua responsa-
bilidade social. Espero que seja 
exemplo para que outras empre-
sas também partam para a ação”, 
declara. 

Fepi adere a projeto “Adote 
Uma Escola” e doa uniformes 
para alunos de escola rural

Alunos da Escola Municipal Coronel Silvestre 
exibem seus novos uniformes
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Fepi adere a projeto “Adote 
Uma Escola” e doa uniformes 
para alunos de escola rural

A pró-reitora da Fepi, profes-
sora Magda Rochael, que estava 
acompanhada de funcionários e 
coordenadores de curso, falou em 
nome da instituição. “A Fepi tem 
uma preocupação muito grande 
de não só trabalhar com seus 
alunos a parte de conhecimento, 
de pesquisa, de aprendizagem, 
mas também a responsabilidade 
social. A gente sempre participa 
desses projetos proporcionando 
uma melhor condição a essas 
crianças da rede municipal de 
ensino. Talvez essa ação nem seja 
tão importante para elas quanto 
é para nós, pois ver uma criança 
feliz e saber que ela está no cami-
nho correto é um prazer imenso 

para nós educadores”, afirma. 

O vice-prefeito, Christian 
Gonçalves, ressaltou o trabalho 
do professor Mádisson à frente 
da pasta da Educação ao oferecer 
uniforme completo para as crian-
ças. “É uma iniciativa que merece 
nossos elogios e que contou com 
o apoio fundamental do nosso 
prefeito, Rodrigo Riera. Tem que 
separar o Mádisson como secre-
tário e como vice-reitor da Fepi, 
que, junto com a magnífica reitora 
Cidélia Maria Barbosa Lima, en-
tendeu a importância dessa par-
ceria para formação dessas crian-
ças. Isso é um pontapé inicial e, 
em breve, teremos outras escolas 
agraciadas com uniformes com-

pletos como as de hoje”, diz. 

O prefeito Rodrigo Riera para-
benizou a todos os envolvidos no 
projeto, a equipe da secretaria de 
Educação, a Fepi, os professores, 
a direção da escola e os pais de 
alunos. “A valorização dos pro-
fessores é o primeiro passo para 
a educação de excelência; hoje há 
harmonia entre todos, a segunda 
parte é melhorar as condições 
físicas das escolas e a condição 
dos uniformes também é impor-
tante para valorização dos alu-
nos. Aproveito para anunciar 
que minha empresa particular 
adotará uma escola e a do vice-
prefeito Christian também fará o 
mesmo”, garante o prefeito. 

Durante a reunião de pais e mestres, autoridades municipais falaram do 
compromisso da Prefeitura com a Educação

Aluno recebe o kit com uniforme da pró-reitora da Fepi, Magda Rochael

Pais acompanham a reunião semestral da Escola Municipal Cel. Silvestre Aluna abre sorriso ao receber kit com uniforme
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No dia 20 de agosto, o 
Diretório Acadêmico da Univer-
sidade Federal de Itajubá – DA 
Unifei, promoveu a entrega dos 
uniformes doados às crianças da 
Escola Municipal Alcides Faria, 
do bairro Rio Manso. A entidade 
é a segunda a aderir ao Programa 
Adote Uma Escola, por meio do 
qual são fornecidos uniformes 
completos aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino. 

Quem recebeu os visitantes 
foi o coordenador da escola, 

Cláudio Lindner de Carvalho e o 
Secretário Municipal de Educa-
ção, Erwin Rolf Mádsson Junior. 
O presidente do DA Unifei, João 
Paulo Ferreira, o diretor social, 
Pedro Eugênio da Fonseca Neto, 
e a diretora de Marketing, Mari-
na Santiago Horvathy, represen-
taram a comunidade discente da 
universidade na doação. 

O projeto foi uma alternativa 
para uma limitação da Secreta-
ria Municipal de Educação, pois 
a aquisição de uniformes não 

pode ser incluída nos 25% do or-
çamento municipal garantidos 
por lei à área educacional. Além 
disso, o montante previsto no 
orçamento municipal, elabora-
do no ano passado, é suficiente 
apenas para a compra de duas 
camisetas por aluno. 

Os diretores do DA Unifei 
receberam muitos agradecimen-
tos das crianças e se comprome-
teram a realizar uma atividade 
de lazer para a garotada ainda 
neste semestre. 

DA Unifei doa uniformes para crianças 
da E.M. Alcides Faria Rio Manso

Presidente do DA Unifei, João Paulo Ferreira, diretor social, Pedro Eugênio 
da Fonseca Neto, e a diretora de Marketing, Marina Santiago Horvathy, 

representaram a comunidade discente da universidade na doação.

Secretário de Educação, Erwin Rolf Madisson Junior, conversa com alunos 
da Escola Municipal Alcides Faria
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DA Unifei doa uniformes para crianças 
da E.M. Alcides Faria Rio Manso

Profissionais da Educação assistem a palestra 
sobre autismo

Secretaria de Educação promove 
capacitação sobre autismo

A Secretaria Municipal de 
Educação promoveu para os es-
pecialistas em educação e profes-
sores das salas de atendimento 
educacional especializado a ca-
pacitação ‘Refletindo sobre Au-
tismo’. O curso foi ministrado 
no dia 20 de agosto de 2013, no 
auditório Prof. Antônio de Oli-
veira Rosa, no Centro Universi-
tário de Itajubá – Fepi. 

Também foram convidados 
os Diretores Escolares e todos os 
que trabalham direta ou indire-

tamente com alunos autistas. 

As palestras foram ministra-
das por profissionais que lidam 
com autistas e pessoas comuns 
que convivem com eles, a saber: 
Sueli – Pedagoga; Gislene – Fono-
audióloga; Maria Helena – Relato 
Pessoal (mãe de autista); Andréia 
– Relato Pessoal (mãe de autista). 

A identificação de crian-
ças com suspeita de autismo e 
o modo de trabalhar com elas 
foram temas abordados nas ex-

planações e discussões da capa-
citação. 

Foi realizado também um 
estudo de caso sobre a experiên-
cia do Grupo Gradual, que ob-
teve avanços significativos com 
crianças autistas. 

O consenso geral, ao final do 
trabalho, foi o de que a evolução 
desses alunos somente é ob-
tida por meio de uma educação 
diferenciada, desenvolvida com 
amor, dedicação e perseverança. 

Palestrantes e organizadores do evento Palestra
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Quadra de esporte após a nova pintura

Foi concluída, no final do mês 
de julho, a reforma da Escola 

Municipal Francisco Florêncio 
da Silva, iniciada pela Secretaria 
Municipal de Educação no mês 
de junho. 

A obra envolveu reparos na 
parte elétrica, hidráulica, alve-
naria, pintura do prédio e da 
quadra de esportes. 

Seguindo a orientação da 
Prefeitura, a obra foi conduzida 

de uma forma que não inter-
rompesse as aulas e influísse o 
menos possível na rotina esco-
lar. O período de férias escolares 
foi aproveitado para os reparos 
nas salas de aula. 

Banheiro feminino durante a reforma

Prefeitura conclui reforma
de escola do Juru

Fachada da Escola Municipal Francisco Florêncio 
da Silva, do bairro Juru, após a reforma
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Historiadora e especialista em Turismo, Cultura e Gestão em Rede,
Jussara Rocha proferiu a palestra sobre o tema central do evento

Execução do Hino Nacional durante a cerimônia de abertura da
Conferência Municipal de Cultura 

A Secretaria Municipal de Cultu-
ra realizou, no dia 10 de agosto, a 
Conferência Municipal de Cultura. 
O evento reuniu representantes de 
entidades públicas, privadas e do 
terceiro setor, que estão envolvidas 
na área cultural em Itajubá. Na 
ocasião, foi gerado relatório com 
as propostas do município, que 
serão apresentadas na Conferência 
Estadual de Cultura. 

Uma apresentação do maestro 
Paulo Fernandes, acompanhado de 
sua irmã Marina e sua sobrinha, a 
qual executou o Hino Nacional e o 
Hino de Itajubá, abriu, com brilho, o 
evento. 

O vice-prefeito e secretário 
municipal de Cultura, Christian 
Gonçalves, foi o encarregado da fala 
oficial de abertura do evento. Em 
seu discurso ele falou do encontro, 

que tem como principal objetivo, 
levantar as necessidades e ideias para 
contribuir com a política nacional de 
cultura. 

A programação seguiu com a 
palestra da historiadora e especialista 
em Turismo, Cultura e Gestão em 
Rede, Jussara Rocha, que veio de 
Belo Horizonte especialmente para 
o evento. Ela versou sobre o tema 
macro da conferência, “Uma Política 
de Estado para a Cultura: Desafios 
do Sistema Nacional de Cultura”. 

Após a explanação da especialista, 
os convidados foram divididos em 
quatro equipes, cada uma discutiu 
um eixo: Implementação do Sistema 
Nacional de Cultura; Produção 
Simbólica e Diversidade Cultural; 
Cidadania e Direitos Culturais; 
Cultura e Desenvolvimento. 

No período da tarde, após as 
discussões dentro de cada eixo, as 
equipes apresentaram o resultado 
do trabalho aos demais participantes 
e debateram cada um dos temas. 

O evento foi finalizado com 
a eleição dos representantes do 
município para a Conferência 
Estadual de Cultura, que será 
realizada em meados de setembro. 
Além do secretário de Cultura, 
Christian Gonçalves, a artista e 
empresária Thânia Mara Machado 
de Miranda representará a cidade no 
evento estadual. Como suplente, foi 
eleito o publicitário Ricardo Lemes 
Pimenta. 

Os representantes itajubenses 
serão responsáveis por apresentar 
e defender as propostas culturais, 
que foram elencadas durante a 
Conferência Municipal de Cultura. 

Conferência Municipal de Cultura 
discute prioridades no setor
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Equipe que realizou palestras no período da manhã e da tarde. Aluna fantasiada de bruxa representou os malefícios do fumo

Policlínica da Varginha 
inicia campanha antitabaco

No dia 29 de agosto, Dia Na-
cional de Combate ao Fumo, a 
equipe da Policlínica Gaspar 
Lisboa (Varginha) iniciou a 
campanha de sensibilização 
da população para a implan-
tação do Ambiente 100% Livre 
de Tabaco. 

Sob a supervisão da enfer-
meira Danielle Guimarães e da 
responsável pelo Programa Na-
cional de Combate ao Fumo, em 
Itajubá, psicóloga Magna Santos 
Costa, foram realizadas pales-
tras e abordagens individuais 
com materiais informativos so-

bre os malefícios do tabaco. 

O trabalho será realizado na 
unidade de saúde durante uma 
semana, com o apoio das alunas 
do curso técnico de enfermagem 
da Escola Politécnica de Saúde 
da Faculdade de Medicina de 
Itajubá. 
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Policlínica da Varginha 
inicia campanha antitabaco

Profissionais do programa Es-
tratégia de Saúde da Família – ESF 
do bairro Medicina realizaram ativi-
dades dentro da Semana Mundial de 
Amamentação, datada de 01 a 07 de 
agosto. 

Participaram das atividades 35 
mães que realizaram pré-natal na 
unidade de saúde e fazem lá, tam-
bém, o acompanhamento com seus 
filhos. 

Na segunda-feira, realizou-se 
uma palestra sobre banco de leite, na 
qual as mães foram orientadas sobre 
a forma correta de ordenha para a 
doação do leite. 

Na quinta-feira, o morador do 
bairro Luiz Campos proferiu uma 
palestra sobre fitoterapia (utilização 
de plantas medicinais como medida 
preventiva em saúde). 

O evento se encerrou, na sexta-
feira, com uma palestra da enfermei-
ra Melânia, que versou sobre saúde 
bucal das mães e dos bebês durante 
a amamentação. 

Durante a Semana da Amamen-
tação, a unidade foi decorada com 
informações e ilustrações sobre o 
tema, e os profissionais estavam uni-
formizados. 

ESF Medicina realiza 
Semana da Amamentação

Equipe do ESF, mães e crianças amamentadas comemoram sucesso 
da Semana da Amamentação

As mães do bairro Medicina receberam informações importantes sobre amamentação e saúde bucal.
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O local foi sinalizado para evitar acidentes

Prefeitura inicia obras de contenção de 
margem em trecho do Ribeirão José Pereira

A Secretaria Municipal de 
Obras iniciou, no dia 26, as obras 
de contenção da margem direi-
ta do Ribeirão José Pereira na 
Avenida BPS, em frente ao Hos-
pital Unimed. 

No local, havia uma conten-
ção feita com estacas de con-
creto, que não resistiu e cedeu, 

afetando, inclusive, a pista de 
caminhada que existe ao longo 
da Avenida BPS. 

O Secretário de Obras, 
Joaquim Bento de Aguiar Neto, 
explicou que, após a retirada 
do trecho de margem compro-
metida, será feito um muro de 
contenção de margem com pe-

dras de grande porte (matacão), 
rejuntadas com argamassa. 

No trabalho, estão sendo em-
pregados um trator de esteira, 
para reconformação da margem, 
e dois caminhões para retirada 
do material inservível e trans-
porte das pedras utilizadas na 
contenção. 

Técnicos avaliam a situação do localTrator de esteira trabalha na retirada de terra
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Prefeitura inicia obras de contenção de 
margem em trecho do Ribeirão José Pereira

Prefeitura constrói calçada 
próximo ao novo Centro de Saúde

A Secretaria Municipal de 
Obras, por meio do Departa-
mento de Parques e Jardins, está 
construindo calçada na Rua Pro-
fessor Ivan Santos Pereira (Mar-
gem esquerda do Rio Sapucaí). 

A via, que já tinha um movi-
mento considerável, passará a ter 
um fluxo de pedestres ainda mais 
intenso, com a inauguração do 
Centro Municipal de Saúde (Casa 
de marcação de e-xames e consul-
tas especializadas / farmácia). 

Essa obra visa, antes de tudo, 
ao conforto e segurança dos pe-
destres, que até então tinham 
que transitar pelo meio da rua 
ou se equilibrar nas margens do 
Rio Sapucaí. 

Início do trabalho, com nivelamento do terreno e depois o calçamento com bloquetes

Prefeitura constrói calçada que 
atenderá usuários da Apae

Após construir a calçada na 
rua Professor Ivan Santos Perei-
ra (Margem esquerda do Rio Sa-
pucaí), que atenderá aos usuári-
os do novo Centro de Saúde 
Municipal, a Secretaria de Obras 

está fazendo o mesmo na mar-
gem oposta (Avenida José San-
tana Rodrigues), que facilitará o 
acesso dos usuários da Apae. 

O local fica próximo à Pon-
te Ruy Gomes Braga (Ponte da 

Apae) e a calçada permitirá que os 
pedestres, ao atravessar a ponte, 
já desçam pela calçada, sem pre-
cisar passar pelo cruzamento para 
acessar a calçada do outro lado da 
Avenida José Santana Rodrigues.

A calçada evitará que os pedestres atravessem o
cruzamento na saída da ponte

Além da construção da calçada, o espaço transitável da rua foi ampliado, 
facilitado a conversão à direita
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Secretaria de Meio Ambiente 
reúne entidades para 

discutir coleta seletiva
A Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente realizou, no 
dia 05 de agosto, o ‘Fórum Lixo 
e Cidadania’. O evento reuniu 
entidades públicas, privadas 
e do terceiro setor, ligadas ao 
Meio Ambiente, que discutiram 
soluções para coleta seletiva. 

O Fórum tratou do anda-
mento dos trabalhos para o de-
senvolvimento e aplicação da 
coleta seletiva no município, de 
acordo com o convênio firmado 
entre Prefeitura Municipal de 
Itajubá e o Instituto Nenuca de 
Desenvolvimento Sustentável - 
INSEA. 

Participaram do Fórum as 
seguintes instituições e respec-
tivos representantes: Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Eng. Ricardo Augusto Corrêa 
Ferreira; Secretaria Munici-
pal de Educação, Sra. Waldene 
Cristina Gonçalves; Conselho 

Municipal de Defesa e Desen-
volvimento do Meio Ambiente 
- Codema, Sr. Aníbal Figueire-
do Filho; Câmara Municipal de 
Itajubá, vereadores Rui Mar-
tins e Wilson Marins; Instituto 

Nenuca de Desenvolvimento 
Sustentável – INSEA, Thaíres 
Costa Ferreira e Sr. Evaldo Gar-
cia; Universidade Federal de 
Itajubá - Unifei, Profª. Regina 
Manbelli; Associação Ecológica 
Amigos do Rio Sapucaí de Ita-
jubá, Sr. Joel Machado Braga; 
Polícia Militar de Minas Gerais, 
Carlos Eduardo Gomes Simões; 
Central das Associações de Mo-
radores Urbanas e Rurais de 
Itajubá – Camuri, Paulo Mar-
cos de Carvalho; Comitê da 
Bacia Hidrográfica Rio Sapu-
caí – CBHS, Eulália Zita Fer-
reira; Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares – 
Intecoop, Sr. Geraldo Pacheco; 
Associados da Associação dos 
Catadores Itajubenses de Mate-
riais Recicláveis – Acimar; rep-
resentantes da Associação dos 
Catadores Autônomos de Reci-
clagem Itajubense – ACARI. 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, Rui Martins, Secretários de Meio 
Ambiente, Ricardo Augusto Corrêa Ferreira e o presidente do Codema, Aníbal Figueiredo Filho, 

compuseram a Mesa de Autoridades

Representantes de entidades ambientais prestigiaram o evento
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Secretaria de Meio Ambiente 
reúne entidades para 

discutir coleta seletiva

Os alunos da Escola Municipal Antônio Salomon 
curtiram o passeio pelas trilhas do Horto

Secretaria de Meio Ambiente 
promove atividade com crianças 

no Horto Florestal
Nos dias 8 e 9 de agosto, a 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente promoveu atividades 
com alunos da Escola Municipal 
Antônio Salomon no Horto Flo-
restal Anhumas. 

Segundo os organizadores, 
o objetivo da ação, que se es-
tenderá a alunos de diversas 
outras escolas, é introduzir as 

crianças do município no meio 
ambiente diferente do que eles 
estão acostumados. “A Educa-
ção Ambiental para eles é pri-
mordial e mediante esse aspec-
to, nós da Secretaria e alunos do 
Curso de Ciências Biológicas da 
FEPI, apresentamos a eles um 
teatro relacionado à realidade 
envolvendo o homem, como fa-
tor principal de toda a alteração 

presente hoje em dia em nosso 
meio”, explica o secretário de 
Meio Ambiente, Ricardo Augus-
to Corrêa Ferreira. 

Foram realizadas, também, al-
gumas dinâmicas com materiais 
recicláveis e trilha ecológica com 
intuito de apresentar à garotada 
toda a interação existente dentro 
do Horto.

Crianças recebem instruções dos estagiários de 
Biologia

As crianças acompanharam e interagiram na 
apresentação teatral
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Defesa Social de Itajubá 
realiza visita técnica em 

Poços de Caldas
Uma equipe da Secretaria 

Municipal de Defesa Social de 
Itajubá esteve na secretaria de 
mesmo nome da Prefeitura de 
Poços de Caldas, para uma visita 
técnica relacionada à municipal-
ização do trânsito. 

O secretário de Defesa So-
cial de Itajubá, Nilton Gon-
çalves de Almeida e o diretor 

da Junta Administrativa de 
Recursos Interpostos (JARI), 
Wilson Everton de Farias,  
reuniram-se com o secretário 
de Defesa Social de Poços de 
Caldas, Luis Carlos Lima, para 
trocar experiências sobre a 
municipalização do trânsito. 
Eles também foram recebidos 
pelo vice-prefeito Nizar El-

Khatib, que agradeceu a visita 
e se inteirou dos assuntos tra-
balhados na reunião. 

Os representantes do Poder 
Executivo itajubense estiveram, 
ainda, na sede da Guarda Mu-
nicipal – GM para obter dados e 
realizar uma avaliação técnica da 
entidade, que é uma das mais an-
tigas de Minas Gerais.

Secretário de Defesa Social de Itajubá, Nilton Gonçalves de Almeida e o diretor da Junta Administrativa de Recursos Interpostos (JARI), Wilson Everton de 
Farias, reunidos com o secretário de Defesa Social de Poços de Caldas, Luis Carlos Lima e com o vice-prefeito Nizar El-Khatib
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Defesa Social de Itajubá 
realiza visita técnica em 

Poços de Caldas

Prefeitura oferece 20 vagas gratuitas 
para curso de Auxiliar Administrativo

A Secretaria Municipal de 
Assistência informa que estão 
abertas inscrições para o curso, 
gratuito, de Auxiliar Adminis-
trativo, que será ministrado na 
Escola Municipal Padre Donato, 
no bairro Santa Rosa. 

Por meio de parceria entre 
Prefeitura Municipal de Itajubá e 
o SEST SENAT de Pouso Alegre, 
serão disponibilizadas 20 vagas, 
para as quais podem se candida-
tar pessoas com idade a partir de 
16 anos e com ensino fundamen-
tal completo. 

As aulas começam em 02 de 
setembro de 2013 e serão reali-
zadas de segunda à quinta-feira, 
das 18h às 22h. 

Reunião do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo

Em 07 de agosto de 2013, o Con-
selho Municipal de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Empreende-
dorismo  (COMCITIE), reuniu-se 
na Prefeitura Municipal de Ita-
jubá, para tomar conhecimento e 

debater os temas relevantes para o 
Município, no tocante à estrutura 
de Inovação, Ciência, Tecnologia e 
Empreendedorismo. 

Na ocasião, foi abordada a im-
portância do tema e os projetos em 

andamento. Vários conselheiros 
deram sugestões, o que tornou o de-
bate mais construtivo. Foram apre-
sentadas algumas mudanças para 
formatação do conselho, tornando-o 
mais eficaz e mais dinâmico. 

As inscrições deverão ser 
feitas no Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS, 
localizado na Rua Umbelina 

Chiaradia, nº. 133, Bairro São 
Vicente (Próximo a ITAVEL). 
Mais informações pelo telefone 
3622-4402. 
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A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, Ciência e 
Tecnologia, está desenvolvendo 
um hotsite, que poderá ser aces-
sado normalmente pela internet e 
também por QR Code. O objetivo 
desse canal de comunicação é di-
vulgar a vocação tecnológica de 
Itajubá que produz tecnologia de 
ponta não só no meio acadêmico, 
em laboratórios experimentais, 
mas também na prática, usado 
na indústria. 

Segundo a equipe da Secre-
taria, Itajubá, mesmo estando 
localizada no interior, é um polo 
reconhecido nacionalmente no 
que se refere à tecnologia. “Essa é 
a idéia que almejamos transmitir 
para a sociedade”, diz a equipe. 

Para alcançar o seu objetivo, 
a Prefeitura solicita que todas 
as empresas da cidade se cadas-
trem, fornecendo as seguintes in-
formações: 

1 - Fotos da empresa, sinteti-
zando seu core business, mos-
trando um pouco da tecnologia 
desenvolvida e aplicada nos 

que a Prefeitura está cadastrando empresas para criação de
hotsite sobre geração de tecnologia?   

produtos a fim de aproximar a 
empresa das pessoas e aumentar 
seu interesse. 

2 - Dados referentes a assuntos 
tecnológicos, que impactem na 
forma que as pessoas enxergam 
a empresa; dados como a faixa 
de investimento em tecnologia 
e prêmios conquistados nessa 
área. 

3 - Opiniões e comentários da 
empresa sobre como a tecnologia 

desenvolvida impacta na vida 
das pessoas, no meio ambiente e 
na sociedade como um todo. De 
que forma a empresa associa o 
uso de tecnologia para um futuro 
sustentável e com maior quali-
dade de vida. 

Os representantes das empre-
sas devem procurar a Secretaria 
de indústria e Comércio, Ciência 
e Tecnologia, presencialmente, 
ou pelos telefones: (35) 3692-1811 
ou (35) 3692 – 1765. 

Baixe um leitor QR code em seu celular, fotografe o código na imagem acima,
e saiba mais sobre a vocação tecnológica de Itajubá que produz tecnologia de ponta não só no meio 

acadêmico, em laboratórios experimentais, mas também na prática, usado na indústria.


