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Sete de Setembro é 
exemplo de civismo 

em Itajubá
As comemorações cívicas de 07 

de Setembro, em Itajubá, foram 
realizadas com sucesso, contando 
com a participação dos Três Poderes, 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Às 8h aconteceu o hasteamento das 
bandeiras, em frente ao prédio da 
Câmara Municipal, e, em seguida, o 
Desfile de 07 de Setembro na Avenida 
Coronel Carneiro Júnior (Rua Nova). 

O desfile foi aberto pelo 4º Bata-
lhão de Engenharia de Combate Pon-
toneiros da Mantiqueira, seguido pelo 
56º Batalhão de Polícia Militar, Guar-
da Municipal, Defesa Civil e apresen-
tação dos veículos novos adquiridos 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Logo após as forças de segurança, 
seguiram-se os desfiles das institui-
ções de ensino da cidade, a saber: 
APAE; CAID; E.M. São Vicente de 
Paulo; CIEM Cyrillo Rodrigues de 
Souza; E.M. Professor Francisco Júlio 
dos Santos; E.M. Durval Braga; E.M. 
Francisco Pereira Coutinho – CAIC; 
E.M. Francisco Florêncio da Silva; 
E.M. Ana Junqueira Ferraz; E.M. 
Doutor Xavier Lisboa; E.M. Alcides 
Faria; E.M. Olímpio José Joaquim; 
E.M. Wenceslau Neto; E.M. São Ju-
das Tadeu; E.M. São Sebastião; E.M. 
Professora Isaura Pereira dos Santos; 
E.M. Santo Agostinho; CIEM Profes-
sora Geralda Cerávolo Rodrigues; 
E.M. Doutor Antônio Salomon; FA-
CESM - Faculdade de Ciências So-
ciais Aplicadas do Sul de Minas; E.M. 
Teodomiro Santiago; Escola de En-
fermagem Wenceslau Braz; E.M. Pa-
dre Donato; 4º Grupo de Escoteiros 
de Itajubá; E.M. Professor Carmo 

Hasteamento das Bandeiras, realizado pelo 
prefeito Rodrigo Riera (Bandeira do Brasil), 

comandante do 56º Batalhão da Polícia Militar, 
Cel. Alexandre Nocceli (Bandeira de Minas 

Gerais) e presidente da Câmara, Robson Vaz de 
Lima (Bandeira de Itajubá)
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Sete de Setembro é 
exemplo de civismo 

em Itajubá

Fanfarra da Escola Estadual São Vicente de Paulo

Cascardo; CIEM Desembargador 
Francisco Pereira Rosa; CEP - Centro 
Educacional Profissional de Itajubá; 
E.E. Professor Antônio Rodrigues de 
Oliveira; E.E. Coronel Casimiro Osó-
rio; E. E. Major João Pereira; Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus; E.E. 
Coronel Carneiro Júnior. 

O desfile atraiu a atenção do públi-
co, que lotou a Rua Nova para acom-
panhar a parada cívica. Destaque 

para as fanfarras, muito bem ensaia-
das, algumas tradicionais e outras 
com inovações, como coreografia e 
execução de músicas de estilos mu-
sicais inusitados para eventos cívicos, 
como o funck. 

O público se comportou de manei-
ra exemplar, tanto que não foi regis-
trada nenhuma ocorrência policial. 

Ao final, um grande número de 

pessoas que assistia ao desfile entrou 
na Rua Nova e seguiu a fanfarra da 
última escola a desfilar, a E.E. Coro-
nel Carneiro Júnior, que tocava músi-
cas de ritmo dançante. 

As comemorações cívicas ainda 
incluíram a missa pela pátria, cele-
brada na Igreja Matriz Nossa Se-
nhora da Soledade, às 19h, e o Culto 
na Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, no mesmo horário.

Desfile do 4º Batalhão de Engenharia de Combate - Pontoneiros da Mantiqueira

Veículos novos adquiridos pela Prefeitura Municipal de Itajubá para a Saúde foram apresentados à 
comunidade

Autoridades acompanharam o desfile cívico no 
palanque 

A Apae desfilou com sua fanfarra e recebeu 
muitos aplausos

Um grande número de pessoas seguiu a fanfarra da E.E. Coronel Carneiro Júnior,
que foi a última a desfilar
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Frici atrai mais de
25 mil pessoas nos

quatro dias de evento
A Associação Comercial, Indus-

trial e Empresarial de Itajubá 
– Aciei e a Prefeitura Municipal de 
Itajubá realizaram, nos dias 05, 06, 
07 e 08 de setembro, um dos maiores 
eventos de negócios do Sul de Minas, 
a Feira Regional, Industrial, Comer-
cial e de Turismo de Itajubá – Frici. 

O evento reuniu mais de 120 ex-
positores, entre comércios, indústri-
as, instituições de ensino e prestado-
res de serviço de Itajubá e de outras 
regiões, que tiveram, na Feira, a 
oportunidade de apresentarem seus 

produtos para um público de mais 
de 25 mil pessoas, as quais passaram 
pelo evento nos quatro dias de rea-
lização. 

Durante a cerimônia de abertura, 
o prefeito Rodrigo Riera ressaltou 
que o município dele participa, pois 
a Frici é uma importante vitrine para 
o empresário da cidade. “O que im-
porta é o desenvolvimento de Ita-
jubá e nada melhor que incentivar 
nossa indústria e comércio, mos-
trando a força do nosso município. 
Não é fácil realizar um evento como 

esse, por isso nosso reconhecimento 
à Associação Comercial e a todos os 
empreendedores que promovem o 
crescimento da nossa cidade”, con-
cluiu. 

Além do ambiente propício para 
a divulgação de marcas e contatos 
comerciais, o evento também se 
destacou pelas atividades culturais, 
como shows musicais, shows de 
danças, apresentações teatrais e o 
concurso Miss Itajubá, que elegeu a 
representante da cidade no Miss Mi-
nas Gerais, Larissa Francyelle. 

Autoridades desenlaçam a fita 
inaugural da Frici 2013
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Frici atrai mais de
25 mil pessoas nos

quatro dias de evento

Prefeitura marca presença com seu estande No evento foi eleita a Miss Itajubá, Larissa Francyelle

Os visitantes da Frici puderam apreciar as
apresentações no palco do evento

O evento contou com a presença dos alunos de escolas municipais,
que tiveram entrada franca

Cerimônia de abertura da Frici O prefeito Rodrigo Riera ressaltou a importância do evento, como vitrine 
para os empresários da cidade e região
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Antes da reunião, as autoridades e alunos da Medicina tomaram um caféDiretoria da Associação Atlética da Faculdade de Medicina de Itajubá

Prefeitura apoia Faculdade de 
Medicina para sede do Intermed

No dia 02 de setembro, a Asso-
ciação Atlética da Faculdade 

de Medicina de Itajubá anunciou 
que a Instituição será candidata à 
sede do Intermed Minas 2014, com-
petição esportiva que reúne as facul-
dades de medicina de todo oEstado. 
A Prefeitura Municipal de Itajubá, 
que foi representada pelo prefeito 
municipal, Rodrigo Riera, e pelo 
vice-prefeito e secretário municipal 
de Esportes, Christian Gonçalves, 
endossou a candidatura e se pron-
tificou a auxiliar em tudo o que for 
necessário para trazer os Jogos para 
Itajubá. 

Prefeito e vice ressaltaram os 
benefícios que a atividade esportiva 
traz para os jovens em formação 
acadêmica, bem como a movimen-

tação que o turismo estudantil traz 
para a cidade, na rede hoteleira, res-
taurantes e comércio em geral. 

Segundo o prefeito, a realiza-
ção dos jogos em Itajubá será um 
estímulo para competições futuras 
envolvendo outras instituições de 
ensino superior. 

O secretário de Esportes, Chris-
tian Gonçalves, afirmou que toda a 
sua equipe e a Prefeitura, como um 
todo, estão empenhados na cam-
panha para trazer esse importante 
evento esportivo, de nível estadual, 
para Itajubá. 

Após as manifestações favoráveis 
à realização do evento, do diretor 
da Faculdade de Medicina de Ita-
jubá, Dr. Rodolfo Souza Cardozo, do 

diretor da Associação de Integração 
Social de Itajubá (Aisi), Dr. Kléber 
Lincoln Gomes, e do presidente da 
Câmara Municipal de Itajubá, Rob-
son Vaz de Lima, foi apresentado o 
projeto de candidatura. 

O vice-presidente da Associação 
Atlética, João Paluan, fez a apresen-
tação do projeto, no qual constava 
a história da competição, funciona-
mento, questões de segurança e a 
movimentação das atividades cul-
turais, esportivas e impacto no co-
mércio local. 

As modalidades esportivas dis-
putadas no Intermed São: futsal, fu-
tebol, handebol, voleibol, basquete, 
natação, atletismo, peteca, sinuca, 
pebolim, tênis de mesa, xadrez e 
tênis.

O vice-prefeito e secretário de Esportes, Christian Gonçalves, que apoiou 
a ideia, desde o início, cumprimentou o vice-presidente da Atlética, João 

Paluan e o presidente da AISI, Dr. Kléber Lincoln Gomes

O prefeito falou da importância dos jogos escolares para o desenvolvimento 
dos jovens
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Prefeitura apoia Faculdade de 
Medicina para sede do Intermed

Aconteceu, no dia 02 de se-
tembro, a aula inaugural do 

curso de Auxiliar Administrativo 
promovido pelo SEST SENAT em 
parceria com a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social de Ita-
jubá. 

O Curso é ministrado de segun-
da a quinta-feira, das 18hs às 22hs, 

na Escola Municipal Padre Donato, 
no Bairro Santa Rosa. Segundo a 
equipe da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, um dos motivos 
da escolha dessa comunidade para 
a realização do curso é promover a 
participação da população daquele 
bairro e região, localizada na pe-
riferia da cidade. 

Outra experiência, nos mesmos 
moldes, acontecerá em breve no 
Bairro Açude, com o curso de re-
cepcionista. 

O PRONATEC é um programa 
do Governo Federal que tem como 
objetivo a qualificação profissional 
para a inserção dos participantes 
no mercado de trabalho. 

Assistência Social 
inicia curso de auxiliar 

administrativo pelo Pronatec

Aula inaugural do curso de Auxiliar 
Administrativo

A administração municipal au-
mentará o efetivo da Guarda 

Municipal em mais de 230%, com a 
criação de mais 35 vagas dentro do 
organograma da Prefeitura. Dessa 
forma, Itajubá passará a contar com 
um efetivo de 50 guardas munici-
pais. 

O projeto enviado pelo prefeito à 
Câmara Municipal foi aprovado em 
definitivo na segunda-feira, dia 09, e 
já foi sancionado. O próximo passo 
será a realização do concurso públi-
co para a seleção dos novos guardas 
municipais. 

Efetivo da Guarda Municipal 
crescerá mais de 230%

Guarda Municipal no dia do anúncio do início do 
pagamento do adicional de periculosidade
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A Prefeitura Municipal de Ita-
jubá, por meio da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer e 
Secretaria Municipal de Obras, 
está promovendo a revitalização 
da praça de esportes composta por 
uma pista de Skate e uma quadra 
poliesportiva, que fica na Rua 
Abolição, no bairro Vila Poddis. 

O trabalho inclui a reforma 
dos obstáculos da pista (rampas, 
corrimões etc.), pintura, ilumina-
ção da pista e da quadra, além da 
pavimentação de todo o terreno 
da praça de esportes, que antes 
era de terra. 

As obras já estão em anda-
mento e a previsão é que a praça 
de esportes esteja à disposição da 
comunidade até o fim deste mês 
de setembro. 

Pista de skate e quadra da 
Vila Poddis ganham reforma 

da Prefeitura

Operário refazendo calçamento de pedra da praça 
de esportes

Nivelamento do terreno para pavimentação. A pavimentação resolverá o problema do mato alto ao lado 
da praça de esportes
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Trecho já com novo material compactado Preparação do terreno para a recomposição do pavimento

A Secretaria Municipal de Obras 
está realizando mais uma in-

tervenção na Avenida Jerson Dias 
para reparar o calçamento em uma 
extensão de 114m. 

O trabalho está sendo realizado na 
parte mais baixa da via, que fica sobre 
uma várzea; e por isso foi necessário 
retirar uma grande camada do solo e 
substituir por um material mais resis-

tente à umidade. Além disso, foi reali-
zado o desentupimento das galerias 
pluviais e está sendo feito um serviço 
de drenagem no lençol freático, pois 
no local há uma mina d’água. 

Secretaria de Obras refaz 
pavimento na Av. Jerson Dias

Foram colocadas manilhas para levar a água da rua para um pequeno córrego O trabalho evitará transtornos no período de chuvas

A Secretaria Municipal de Obras 
realizou o serviço de limpeza 

e drenagem da valeta que fica entre 
a Rua da Floresta e a Avenida BPS, 
no bairro Estiva. 

Entre as duas vias há residên-
cias, mas também uma várzea, que, 
na época das chuvas, ficava alaga-
da devido à drenagem falha. 

A Secretaria de Obras tem 

aproveitado o período de estiagem 
para realizar obras de drenagem 
por toda a cidade e, assim, mini-
mizar os problemas causados pelas 
chuvas. 

Secretaria de Obras faz
drenagem na Estiva
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Ao realizar a capina nos 
canteiros da Avenida 21 de 

Novembro, no bairro Vila Isabel, 
funcionários da Secretaria Mu-
nicipal de Obras apuraram que 

havia problemas no barranco 
entre as duas pistas e realizaram 
os reparos necessários. 

Para sanar a falha, foi feita 
uma mureta de contenção e me-

lhorias nas galerias pluviais, de 
forma que a água das chuvas 
não mais correrá sobre o barran-
co, mas pelas canaletas e dutos 
entre as duas pistas da via.

Solucionados problemas 
entre pistas da avenida

21 de Novembro

O escoamento da água de uma pista para a outra foi melhorado As galerias pluviais também foram desentupidas
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Prefeitura faz 
contenção de encosta
A Secretaria Municipal de 

Obras está trabalhando para so-
lucionar um problema antigo na 
encosta atrás da empresa Stabi-
lus, no Distrito Industrial. 

Em dias de chuvas intensas 
escorria muita lama pelo bar-
ranco, que acabava entupindo a 
canaleta de escoamento. Pra so-
lucionar o problema foi executa-
da a reconformação da encosta e 
instalou-se uma curva de nível, 
que será concretada, visando à 
contenção da terra. Local assoreado antes da realização da Obra Situação do local antes

Curva de nível que será concretada para conter 
deslizamentos da encosta
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Assistência Social realiza 
I Seminário de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto

A Secretaria Municipal de As-
sistência Social promoveu, nos 
dias 11 e 12 de setembro, o I Se-
minário de Medidas Socioeduca-
tivas em Meio Aberto, que reuniu 
autoridades do Poder Executivo, 
Legislativo, Judiciário, de Segu-
rança Pública e profissionais que 
trabalham com menores. 

O evento teve o objetivo de 
discutir medidas de ressocializa-
ção de menores infratores sem ter 
que recorrer a restrição de liber-

dade. Para isso, foram realizadas 
palestras, dinâmicas e grupos de 
discussões de casos, nos dois dias 
de evento. 

A assistente social da cidade 
de Sarzedo, Luciana Lima, a con-
vite da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, profe-
riu a palestra – As Medidas So-
cioeducativas em Meio Aberto. 

Aconteceu também uma pa-
lestra sobre o tema – Orientações 
Metodológicas nas Medidas So-

cioeducativas em Meio Aberto de 
Liberdade Assistida e Prestação 
de Serviço à Comunidade, pro-
ferida pela assistente social do 
Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS), Adriana Vasconcelos. 

O que se pode apurar nas dis-
cussões é o consenso de que as 
medidas socieducativas em meio 
aberto, ou seja, sem restrição de 
liberdade, são o melhor caminho 
para a recuperação dos jovens 
que cometeram delitos.

Autoridades e profissionais que atuam na área de Assistência Social 
prestigiaram o evento

Mesa de Autoridades

O Secretário Municipal de 
Assistência Social, André Cury, 
agradeceu a presença de todos

O Juiz Dr. Willys Vilas Boas 
prestigiou o evento

O vereador Rui Martins representou 
o Poder Legislativo

Assistente social da cidade de 
Sarzedo, Luciana Lima, proferiu 

uma das palestras do evento
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A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Administração, reformou o ba-
nheiro da rodoviária, que estava 
com a estrutura toda compro-

metida e recebia muitas críticas 
dos usuários. 

Com a reforma, trocaram-se 
as divisórias, portas, vasos sani-
tários, lavatórios, luminárias, 

piso e revestimento. Tanto no 
banheiro masculino, quanto no 
feminino, foram colocados espe-
lhos grandes, banheiros adapta-
dos para deficientes e chuveiros. 

que a Prefeitura Municipal reformou os
banheiros da rodoviária?

Em cima dos espelhos foi colocado forro de gesso 
e iluminação

LumináriasDetalhe do lavatório

Banheiros Dispositivos de toalha de papel e sabonete líquidoLavatórios e mictórios do banheiro masculino


