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Obras no Ribeirão 
Anhumas têm 

eficiência 
comprovada

Águas já estão passando pela nova tubulação

A obra de canalização do Ri-
beirão Anhumas, próximo 

a sua foz com o Rio Sapucaí, no 
ponto em que passa sob a Aveni-
da Tancredo Neves (BR-459), já se 
mostrou eficaz com as primeiras 
chuvas pesadas da temporada. 
Na madrugada do dia 04 para 
o dia 05 de novembro, choveu 
intensamente na cabeceira do 
ribeirão; segundo os próprios 

moradores dos bairros Medicina, 
São Vicente de Paulo, Avenida, 
Vila Poddis e São Judas Tadeu, 
o volume das águas pluviais se-
ria suficiente para invadir ruas e 
casas. 
 Surpreendidos positivamente, 
vários cidadãos foram até o lo-
cal da obra para verificarem com 
seus próprios olhos o que estava 
acontecendo. No local, funcio-

nários da obra mostraram que 
a água já estava passando pelo 
novo duto formado pelas adue-
las instaladas a 1,6m abaixo da 
antiga tubulação. 
  Com a nova canalização num 
nível mais baixo, a própria for-
ça das águas rebaixou o leito do 
ribeirão, aumentando assim a ca-
pacidade e velocidade de vazão 
do riacho. 
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Ilustração explicando a funcionalidade da obra

Obra realizada com 100% dos recursos municipais
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N a segunda-feira, dia 04 de no-
vembro, o Prefeito de Itajubá, 

Rodrigo Riera, esteve em Varginha 
na sede da Superintendência Regio-
nal de Regularização Ambiental – 
Supram para tratar da liberação da 
obra de construção do aeroporto de 
Itajubá e obteve êxito. 

A reunião do Copam 

   O Conselho Estadual de Política 
Ambiental - Copam, que é cons-
tituído por membros do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Iba-
ma e Supram, concedeu licença para 
reinício das obras. Vale ressaltar que 

o prefeito fez uso da palavra para 
defender os interesses do município 
e, entre os membros do conselho, 
não houve nenhum posicionamento 
contrário. 

A posição do Chefe do 
Executivo Municipal 

    Para o prefeito Rodrigo Riera, a 
decisão mostra o prestígio e força 
política da administração 2013/2016 
junto ao governo do Estado. “Trata-
se da maior obra da década que está 
sendo realizada em Itajubá. Luto 
pelo aeroporto de Itajubá desde 
meus tempos de vereador e é uma 
satisfação muito grande que essa 

obra esteja acontecendo no meu 
mandato de prefeito”, declara o che-
fe do Executivo. 

Símbolo do 
Desenvolvimento 

     A obra é um símbolo do desenvol-
vimento e de todo o progresso que 
está em curso desde o início deste 
ano. “Trata-se de uma virada, um 
novo momento, Itajubá é uma hoje 
e será outra após a construção do ae-
roporto. Agradeço imensamente aos 
95% da população da cidade, que 
são a favor da construção do nosso 
aeroporto”, conclui o prefeito. 

Copam, Supram e 
Ibama liberam obra do 
aeroporto de Itajubá

Prefeito defende liberação do aeroporto na reunião do CopamConselheiros do Copam deliberam
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Com contrato assinado, 
ainda este ano oito bairros 

terão Internet grátis

Prefeitura garante cerca 
de meio milhão para 

Hospital Escola
A Prefeitura Municipal de Ita-

jubá, atendendo a uma soli-
citação da Prefeitura de Itajubá, o 
governo do Estado de Minas Ge-
rais liberou cerca de meio milhão 
de reais para reforma e aquisição 

de mobiliário para a UTI Adulto 
do Hospital Escola. 
   O governo mineiro fez um adi-
tivo ao convênio 571, por meio 
da Secretaria de Estado de Edu-
cação, destinando R$ 474.710,00 

para a Fundação Sebastião Perei-
ra Rennó. 
   O comunicado sobre a benfei-
toria para a cidade foi feito pelo 
secretário de estado e deputado 
federal, Bilac Pinto.

Esta semana o prefeito este-
ve em São Paulo na última 

quarta-feira, dia 13, para assi-
nar o contrato com a empresa 
LinkTel, que venceu a licitação 
pra implantação do programa 
Cidade Digital (internet grátis).

   Até o fim de 2013, oito bairros 
serão comtemplados com o pro-
grama “Cidade Digital” da Pre-
feitura Municipal de Itajubá; seis 
já estão definidos: Santa Rosa, 
Rebourgeon, Novo Horizonte, 
Açude, Cruzeito e São Sebastião.
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A Prefeitura de Itajubá conquis-
tou recursos da ordem de R$ 

11.250.000,00 por meio de projeto 
cadastrado no Programa Pavimenta-
ção e Qualificação de Vias Urbanas 
do PAC-2.
  Os recursos do referido progra-
ma são destinados à implantação 
de pavimentação em ruas de terra 

ou recapeamento de vias, incluindo 
a infraestrutura, como sistema de 
drenagem, redes de abastecimentos 
de água e coleta de esgoto, calçadas 
com rampas de acessibilidade, ciclo-
vias e sinalização de trânsito.
  Já há um projeto elaborado, com 
a previsão de quais ruas serão con-
templadas e qual o trabalho a ser 

executado em cada uma delas. Vale 
ressaltar que essa verba não será uti-
lizada para obras de recapeamento 
e asfaltamento do centro da cidade, 
cujos recursos, da ordem de R$2,5 
milhões, foram conquistados com 
apoio do secretário de estado de De-
senvolvimento Regional e Política 
Urbana, Bilac Pinto. 

Prefeitura garante 
liberação de R$ 11 milhões 

para calçamento

Com os jogos eliminatórios, o 
Campeonato Municipal de Fu-

tebol de Campo está chegando ao 
seu desfecho; as semifinais já estão 
em andamento e as finais de duas 
categorias acontecerão no dia 09 de 
novembro no estádio do Yuracan. 

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo entra em 

sua reta final
       Confira a programação: 
Local: Estádio do Yuracan 
Data: 17 de novembro 
-Final da Categoria Amador
-Sorteio de brindes
-Fanfarra
-Homenagens a ex-atletas
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A Prefeitura Municipal de Itajubá 
fez renascer os Jogos da Prima-

vera. A cerimônia de abertura do 
evento aconteceu no dia 31 de ou-
tubro, no Ginásio do Tigrão, com a 
presença do prefeito, do vice-prefei-
to e secretário de Esportes, e diver-
sas outras autoridades municipais. 
  Os jogos estão sendo realizados 
por meio das secretarias de Espor-
te e Lazer, Educação e Agricultura, 
e parceria com a Câmara Municipal 
de Itajubá e Conselho Municipal de 
Esporte. 
  O prefeito foi quem declarou a aber-
tura oficial dos Jogos da Primavera, 
numa bela cerimônia que teve ainda 
o acendimento da pira olímpica e o 
juramento dos atletas que represen-
tavam 20 delegações. “Contribuir 
para o maior e um dos mais impor-
tantes programas esportivos de nos-
sa Secretaria, que será realizado com 
tanta qualidade, deixa a equipe da 

O renascimento dos 
Jogos da Primavera

Prefeitura Municipal de Itajubá en-
tusiasmada em reativar os Jogos da 
Primavera”, declara o prefeito. 
  O vice-prefeito e secretário muni-
cipal de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo agradeceu o grande esforço 
dos diretores da pasta para a con-
cretização do projeto e saudou os 
parceiros na realização do evento: 
Câmara Municipal de Itajubá, Su-
perintendência Regional de Ensino, 
Escolas e Instituições de Ensino Pú-
blico e Privado, Conselho Municipal 
de Esporte, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, CMDCA, Conselho Tu-
telar, Fórum de Itajubá e Delegacia 
de Polícia Civil, professores e fun-
cionários da Secretaria Municipal de 
Cultura Esporte, Lazer e Turismo. 

Jogos da Primavera – a cidade, em 
festa, dá um brinde ao esporte, ao 

lazer e à saúde. 

Os números impressionam 

  Os Jogos da Primavera deste ano 
congregam quatro competições es-
portivas: os Jogos Universitários de 
Itajubá, Jogos Escolares de Minas 
Gerais, Olimpíadas Rurais de Itaju-
bá e Festival Esportivo das Escolas 
Municipais de Itajubá. 
  São 20 instituições de ensino en-
volvidas nos jogos (municipais, es-
taduais, privadas e de ensino supe-
rior público e privado), atingindo a 
média de 2.500 atletas participantes. 
As partidas estão sendo realizadas 
em seis complexos esportivos espa-
lhados pela cidade. Há também uma 
estrutura de trabalho: se considerar-
mos a organização, técnicos, juízes 
e outros profissionais, estão envol-
vidas mais aproximadamente 100 
pessoas. 

Atletas fazem o juramento dos jogos
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Plantio de grama:
Embelezamento e economia 

aos cofres públicos

A Prefeitura de Itajubá está 
realizando o plantio (onde 

havia mato) e substituição (onde 
havia grama comum) da espécie 
de grama das praças, margem de 
cursos d’água e canteiros. A gra-
ma tradicional, que cresce mui-
to rápido e fica alta, está sendo 
substituída pela grama esmeral-
da, que é mais bonita e exige me-
nos poda. 
   Além de o trabalho dar um vi-
sual novo às praças, rotatórias, 
margens dos córregos e cantei-
ros, a medida representará uma 
grande economia com serviço de 
jardinagem, pois o aparamento 
da grama poderá ser realizado 
com uma periodicidade maior. Plantio de grama esmeralda



Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        9

A Prefeitura
criou a Casa do Servidor

Expediente: O Informativo A Prefeitura Faz é uma 
produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

Prefeito: Rodrigo Imar Martinez Riera
Vice-Prefeito: Christian Gonçalves Tiburzio da Silva
Secretário Municipal de Comunicação Social: Antônio Benedito Rosa

Jornalista: Alexander Carvalho - MTb MG 10.850 JP
Projeto Gráfico e Diagramação: Andréa Aparecida Pereira & Bruno Carli
Fotos: Secom

Foi inaugurada na segunda-feira, 
dia 28 de outubro, a Casa do Ser-

vidor. A estrutura localizada na rua 
Alcides Faria, 240, centro da cida-
de, serve como um ponto de apoio 
aos servidores ao oferecer serviços, 
como atendimento médico, odonto-
lógico, nutricionista, psicólogo, cur-
sos de capacitação, orientação finan-
ceira, atendimento a dependentes 
químicos, ouvidoria, medicina do 

trabalho e segurança do trabalho. 

A data escolhida para a inaugu-
ração foi uma forma de homenagem 
aos servidores públicos municipais, 
pois 28 de outubro é o Dia do Servi-
dor Público. 

Presente na ocasião, o prefeito 
municipal relembrou todas as con-
quistas da Prefeitura em favor da 
população itajubense e mencionou 

que nada acontece sem o trabalho 
dos funcionários públicos munici-
pais. “Temos feito tudo que está ao 
nosso alcance para valorizar os fun-
cionários públicos municipais, como 
o aumento acima do índice da infla-
ção dado no início do ano, concessão 
de adicional de periculosidade aos 
guardas municipais, concessão de 
adicional de insalubridade a profis-
sionais do ‘PSF’ e, agora, a inaugu-
ração da Casa do Servidor.


