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Região de Itajubá 
receberá R$ 142 milhões 

para recuperação de 
rodovias estaduais

Foi assinada ontem, na sede 
do Departamento de Estra-

da de Rodagem (DER) de Itajubá, 
a ordem de serviço do Programa 
de Recuperação e Manutenção 
Rodoviária de Minas – PRO-MG. 
Serão investidos R$ 142 milhões 
nos 611 km de rodovias da 19ª 
Coordenadoria Regional do DER, 
sediada em Itajubá.

O PRO – MG funciona no sis-
tema de consórcio, no qual a em-
presa responsável realiza recupe-
ração de rodovias e manutenção 
durante o período de contrato, 
que no caso é de quatro anos.

O projeto foi assinado pelo Se-
cretário de Estado de Transportes 

e Obras Públicas, Carlos Melles, 
pelo Secretário de Estado de De-
senvolvimento Regional e Política 
Urbana, Bilac Pinto e pelo prefei-
to de Itajubá, Rodrigo Riera, que, 
na ocasião, representava, na Mesa 
Solene, os prefeitos de toda a mi-
crorregião de Itajubá, também 
presentes no evento.

Os secretários de Estado refor-
çaram o compromisso do Governo 
de Minas em oferecer infraestru-
tura adequada para o desenvol-
vimento do Estado, em especial à 
região de Itajubá, importante polo 
industrial de empresas de tecno-
logia de ponta de Minas Gerais.

O Prefeito Rodrigo Riera agra-

deceu, em nome dos prefeitos da 
região, essa atenção especial com 
as estradas da região. Para ele, a 
assinatura da ordem de serviço 
é uma prova de que a política de 
união dos prefeitos da Microrre-
gião do Alto Sapucaí está dando 
resultados. “Somente com união 
política é que conseguimos resul-
tados e aqui tem sido assim, pois 
os colegas prefeitos entendem que 
o desenvolvimento de Itajubá é 
importante para a região e nós en-
tendemos que o desenvolvimento 
dos municípios da região é impor-
tante para Itajubá”, declarou. 
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Após contratação de 
nova empresa, limpeza 
acelera em toda cidade
A Prefeitura de Itajubá, após 

licitação realizada em 24 de 
janeiro de 2014, celebrou contrato 
com a empresa Infrater Engenha-
ria Ltda. para prestação de serviços 
emergenciais de varrição de vias e 

logradouros públicos, capina quími-
ca e fornecimento de equipes para 
demais serviços de limpeza pública.

Como o contrato entra em 
vigor no dia 1º de fevereiro de 
2014, os serviços gerais de limpe-

za urbana terão continuidade em 
todos os setores do município.

A empresa contratada é de 
Betim – MG, tendo como en-
dereço a Rua Acre, 536, bair-
ro Nossa Senhora das Graças. 

Dia “D” do Desenvolvimento 
Social marca reestruturação 

do setor na cidade
A Prefeitura de Itajubá, 

após licitação realizada 
em 24 de janeiro de 2014, celebrou 
contrato com a empresa Infrater 
Engenharia Ltda. para presta-
ção de serviços emergenciais de 
varrição de vias e logradouros 
públicos, capina química e for-
necimento de equipes para de-
mais serviços de limpeza pública.

Como o contrato entra em 
vigor no dia 1º de fevereiro de 
2014, os serviços gerais de lim-

peza urbana terão continuidade 
em todos os setores do município.

A empresa contratada é de 

Betim – MG, tendo como en-
dereço a Rua Acre, 536, bair-
ro Nossa Senhora das Graças.
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Na noite de quarta-feira, 09 
de abril, o prefeito Rodri-

go Riera se encontrou com empre-
sários, atendendo a pedidos da 
Associação Comercial, Industrial 
e Empresarial de Itajubá – ACIEI, 
da Câmara de Dirigentes Lojistas – 
CDL Itajubá e Sindicato do Comér-
cio Varejista de Itajubá – Sindco-
mércio. A pauta da reunião foi a 
revitalização do centro da cidade.

Como essa obra será feita com 
recursos de dois órgãos de fo-
mento diferentes, dando origens 
a dois projetos distintos, a apre-
sentação foi dividida em duas 
partes. Nessa reunião, foram cha-
mados os comerciantes que atu-
am nas praças Theodomiro San-
tigo, Wenceslau Braz e calçadão.

O edital para contratação da 
empresa que executará as obras 
nas praças Theodomiro Santi-
go, Wenceslau Braz e calçadão 
foi lançado no dia 1º de abril. Os 
recursos para a obra, oriundos 
de um convênio com o Banco de 
Desenvolvimento do Estado de 
Minas – BDMG, já estão liberados 
e existe um cronograma segun-

do o qual as obras precisam ser 
iniciadas até o dia 21 de junho.

A reforma da Rua Nova de-
verá começar após três meses 
do início da primeira fase, e os 
comerciantes de lá serão cha-
mados em breve para conhe-
cer o projeto para aquela área.

O prefeito e o assessor es-
pecial, Carlos Antônio Ribei-
ro, não só apresentaram o pro-
jeto, como o sobmeteram à 
aprovação dos empresários.

Como os comerciantes tam-
bém contribuirão com parte 
dos recursos para a execução da 
obra, foi acordado que será cria-
da uma comissão fiscalizadora 
para acompanhar o trabalho da 
empresa vencedora da licitação.

O que muda

Na revitalização está prevista 
a troca do piso das praças Theo-
domiro Santigo, Wenceslau Braz 
e dos calçadões (ruas transversais 
entre essas praças). O novo piso 
escolhido é o concreto estam-
pado, cujas formas, que podem 

compor desenhos, grafismos e 
até mesmo reproduzir uma fo-
tografia, ainda serão escolhidos.

Na Praça Theodomiro Santia-
go serão construídos banheiros 
subterrâneos sobre os quais será 
feito um palco para apresentações 
culturais. Em outra extremida-
de da praça haverá um espelho 
d’água com uma fonte e uma 
ponte ao estilo jardim japonês.

Na Praça Wenceslau Braz ha-
verá duas fontes, uma conven-
cional redonda e outra interativa, 
que esguicha jatos d’água à me-
dida que as pessoas pisam sobre 
o piso onde ela está instalada.

Na Rua Nova, uma das no-
vidades será a retirada do es-
tacionamento, de forma a es-
tender a largura das calçadas, 
deixando apenas o espaço para 
o trânsito de um veículo por 
vez. Haverá, ao longo da via, al-
guns espaços para embarque e 
desembarque de passageiros.

Além dessas mudanças, será 
implantado um projeto paisagísti-
co, com bancos, sombreiros, vasos 
de plantas, entre outros detalhes. 

Mês de junho será marcado 
pelo ínicio da revitalização do 

centro da cidade
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Procon divulga resultados 
da 1ª etapa de fiscalização 

em bancos

Com o objetivo de ga-
rantir a qualidade do 

atendimento aos usuários 
de serviços bancários, o Pro-
con de Itajubá  finalizou  os 
processos  da primeira eta-
pa de fiscalização nas agên-
cias bancárias do município.

A ação fiscalizou o cumpri-
mento das legislações muni-
cipais e estaduais que tratam 
de atendimento bancário: o 
tempo máximo de atendimen-
to; o fornecimento e controle 
de senhas; presença de cópia 
do Código de Defesa do Con-
sumidor; cartazes de afixação 
obrigatória; banheiros e bebe-
douros em funcionamento; ca-
deiras de rodas para portadores 
de necessidades de locomoção.

Nesta primeira ação, fo-
ram verificados 13 itens, e 
apenas a agência do Banco 
Mercantil do Brasil cumpria 
todas as exigências legais 
no momento da fiscalização.

Lei dos quinze minutos

Quanto à Lei Municipal 
2.247/99, que prevê o tempo 
máximo de 15 minutos para 
o atendimento do consumi-
dor no caixa, foram realiza-
das três medições em cada 
uma das 12 agências localiza-
das no município de Itajubá, 
em datas e horários diversos.

Nesse item, apenas as agên-
cias do Banco Mercantil do 
Brasil, Unicred, Coopsul, San-
tander (da rua João de Aze-
vedo) e Itaú (da Praça Lima 

Medeiros), não ultrapassa-
ram o tempo de 15 minutos 
de atendimento. Todas as de-
mais agências foram autuadas 
e receberam penalidade de 
advertência, conforme pre-
visto na legislação municipal.

Multas aplicadas
Das 12 agências fiscalizadas, 

11 foram autuadas, sendo oito 
multadas e três advertidas.

Nesta primeira etapa, fo-
ram aplicadas mais de R$ 62 
mil de multas. A menor mul-
ta aplicada foi de R$ 1.877,99 
e a maior de R$ 21.111,10.

Dos 11 bancos que receberam 
penalidade, quatro recorreram 
da decisão e aguardam análise 
da 2ª instância administrativa.

Acesse o link http://
www.itajuba.mg.gov.br /
procon/anexo-procon.pdf 
e conheça mais detalhes.
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Prefeitura conclui 
calçamento no Ano Bom e 

no bairro da Ilha

Os primeiros trabalhos 
do projeto de pavi-

mentação dos trechos de es-
tradas com maior número de 
casas nos bairros rurais da ci-
dade já estão sendo concluídos.

No bairro Ano Bom já foi con-

cluído o calçamento da rua dos 
Manacás, que fica paralela a rodo-
via que liga Itajubá a Maria da Fé, 
onde residem cerca de 20 famílias.

Concluído o trabalho no Ano 
Bom, a mesma equipe se deslocou 
para a entrada do bairro da Ilha, 

às margens da mesma rodovia, 
onde há várias casas e um comér-
cio que atente à população local.

A ideia do projeto de calça-
mento rural é melhorar as con-
dições da população que convive 
com poeira no tempo de estiagem 
e barro no período das chuvas. 
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Prefeitura promove final da Taça 
Eron de Futsal e homenageia 
ex-atletas da Ferrini Veículos

Na noite de quatro de 
abril, o time do Rio 

Branco F.C. sagrou-se cam-
peão da Taça Eron de Futsal 

ao vencer, na final, a equipe 
de Delfim Moreira por 6 a 2.

A Secretaria de Esportes, que 
já havia rendido homenagens à 
família de Eron Franciulli Cou-
tinho no torneio início da com-
petição, dessa vez homenageou 
os ex-comandados de Eron 
do time da Ferrini Veículos.

Os ex-jogadores da antiga 
empresa fizeram a preliminar da 
final da Copa Eron e receberam 
medalhas pelos feitos do passado.

Prefeitura e Estado assinam 
acordo sobre Centro de Medidas 

Socioeducativas
No início de 2014, autorida-

des estaduais e o executivo 
municipal itajubense assinaram 
acordo de intenções para a implan-
tação do Centro de Medidas Socio-
educativas no município de Itajubá.

A cerimônia de assinatura ocor-
reu no Hotel Coroados e contou 
com a presença de várias autorida-
des civis, militares e judiciais. Par-
ticiparam do evento os secretários 
de estado Bilac Pinto e Rômulo de 
Carvalho Ferraz, o senhor prefeito 
municipal Rodrigo Riera, o Tenen-
te Cel. Gilberto Da Cás Mesqui-
ta, comandante do 4º Batalhão de 
Engenharia e Combate, o senhor 
Cylton Brandão da Matta, chefe 
da Polícia Civil de Minas Gerais, 
o Cel. Wagner Mutt Tavares, co-
mandante da 17ªRPM, os juízes 
de direito Dr. Selmo Sila e Dra.

Vanessa Manhani , o vice-prefeito 
de Itajubá Christhian Gonçalves, 
os prefeitos de Wenceslau Braz, 
Delfim Moreira, Piranguçu, ou-
tras autoridades e convidados.

A implantação do Centro de 
Medidas Socioeducativas é ba-
seada na parceria do Estado e do 
município de Itajubá. “O trabalho 
socioeducativo é desenvolvido e 
realizado por equipe de atendi-
mento multidisciplinar e visa a 

proporcionar um atendimento in-
tegral, mesclando vivências cultu-
rais, esportivas, profissionalizan-
tes, escolares e artísticas. Entre as 
diretrizes que norteiam a execução 
da política de atendimento estão, 
além da responsabilidade do ado-
lescente face ao ato cometido, o 
resgate da convivência familiar, o 
fortalecimento dos vínculos comu-
nitários e o estímulo à autonomia 
por meio da participação social.”
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Alunos do G9 têm aula sobre os Três 
Poderes na Prefeitura de Itajubá

Na última semana de mar-
ço o prefeito em exercí-

cio, Christian Gonçalves recebeu 
alunos do Curso G9 no Cen-
tro Administrativo Municipal.

Os estudantes do quarto ano do 

ensino fundamental estão estu-
dando os Três  Poderes, Executi-
vo, Legislativo e Judiciário. Eles 
conheceram os diversos setores 
da Prefeitura e conversaram com 
o prefeito sobre o funcionamento 

do Poder Executivo Municipal. 

Os jovens estavam acompanha-

dos da professora Nilene Apa-

recida Silva e da Assistente Pe-

dagógica, Maquele Mendonça.

Prefeitura recebe visita de alunos do 
ensino fundamental

No mês do aniversário da 
cidade a Prefeitura de 

Itajubá recebeu a visita de alu-
nos do ensino fundamental da 

Escola Municipal Desembar-
gador Francisco Pereira Rosa 
e do Colégio XIX de Março.

Os alunos do quarto ano da Es-

cola Municipal Desembargador 
Francisco Pereira Rosa, do bairro 
Rebourgeon, visitaram as repar-
tições do Centro Administrativo 
Municipal no dia 10 de março. 
Eles foram recebidos pelo Pre-
feito Rodrigo Riêra, que explicou 
às crianças como funciona a Pre-
feitura e mencionou as melhorias 
pelas quais a cidade tem passado.

Os alunos do sexto ano do Co-

légio XIX de Março foram rece-

bidos pelo prefeito Rodrigo Riera 

no dia 17, antevéspera do aniver-

sário da cidade. O prefeito trocou 

ideia com os alunos sobre os pla-

nos futuros para Itajubá e pediu 

a opinião deles sobre a cidade.
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Itajubá terá posto de 
coleta de sangue
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A Prefeitura de Itajubá, 
por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, já obteve 
a aprovação do Hemominas 
para a instalação de um posto 
de coleta de sangue avançado 
em Itajubá.

A planta das instalações do 
posto de coleta, a ser implan-
tado na Policlínica da Vargi-
nha, está sob análise do setor 

de arquitetura e engenharia 
do Hemominas. Tão logo seja 
obtida essa aprovação, que se-
gundo o secretário de Saúde, 
Ricardo Zambrana, é certa, o 
projeto será executado.

Para se ter uma ideia da im-
portância do posto de coleta, 
segundo estatísticas do Hemo-
minas, hoje Itajubá só repõe 
30% do sangue que é utilizado 

pelos serviços de saúde da ci-
dade.

A dificuldade em se obter 
sangue, no entanto, não é por 
falta de doadores, pois Itajubá 
tem milhares de doadores ca-
dastrados. O problema é que, 
hoje, os doadores itajubenses 
têm que se deslocar até Pouso 
Alegre e ficar durante todo o 
dia lá para doarem sangue.


