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Jornal de circulação nacional
cita o Aterro Sanitário de Itajubá 

como exemplo a ser seguido

No dia 23 de junho, o 
jornal Hoje Em Dia pu-

blicou uma reportagem (pági-
na 21) expondo a situação dos 
municípios mineiros que não 
conseguiram resolver o proble-
ma dos lixões. Após relatar a 
dificuldade das prefeituras em 
lidar com a questão, a matéria 

cita a cidade de Itajubá como 
um bom exemplo que hoje é 
referência para todo o país.

A própria região me-
tropolitana de Belo Ho-
rizonte ainda não conse-
guiu solucionar o problema.

O Consórcio Intermunicipal 
dos Municípios do Alto Sapu-

caí para Aterro Sanitário - Ci-
masas, constituído no ano de 
2007, além do pioneirismo é 
elogiado pelo baixo custo do 
valor da tonelada de resíduo 
depositado no aterro, R$ 57,35, 
enquanto municípios como 
Vespasiano, que terceirizam o 
serviço têm um custo de R$ 220,00. 
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Atendendo solicitações do
Fala Cidadão, Secretaria de Obras 

segue com Frentes de Trabalho
Por meio da Secretaria de 

Obras, a Prefeitura de Ita-
jubá está atendendo às necessi-
dades da população que chegam 
por meio do serviço Fala Cida-
dão. Além de obras de grande 
porte, como a do aeroporto e 
novas creches, há frentes de tra-
balho espalhadas por todas as 
regiões da cidade, em serviços de 
limpeza, paisagismo, reparos em 
calçamento, reformas em escolas 
e postos de saúde, entre outras.

Somente nessa sema-
na foram iniciadas as se-
guintes frentes de trabalho:

•Construção de boca 
de lobo na rua José Joa-
quim, no bairro Varginha;

• Recomposição de pavimen-
to na Avenida Monsenhor Re-
bourgeon, no bairro Rebourgeon;

•Serviço de drena-
gem no bairro Pinheirinho;

•Construção de faixa de pe-
destres elevada na Av. Paulo 
Chiaradia, em frente a Esco-
la Estadual Major João Pereira;

•O mutirão da limpeza che-
gou ao bairro Santa Helena;

•A Vila Cônsoli tam-
bém recebeu uma equi-
pe de limpeza no bairro;

•A Rua José Joaquim, no 
bairro Varginha, também pas-
sou por recomposição de pavi-
mento em toda a sua extensão;

O Fala Cidadão é o caminho 
mais fácil para que a comunida-
de seja atendida, pois o cronogra-
ma de necessidades é elaborado 
com as demandas que chegam 
por esse importante serviço pres-
tado da Prefeitura de Itajubá.

A Prefeitura pede aos muní-
cipes que continuem em contato 
por meio do fala cidadão (0800 035 
1788), pois as equipes de trabalho 
estão avançando e quem ainda não 
foi atendido certamente logo será. 
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Conheça todos os detalhes sobre a 
revitalização do centro de Itajubá

A revitalização do centro 
comercial de Itajubá, será 

iniciada nos próximos dias, por 
meio de parceria entre a Prefei-
tura e as entidades que represen-
tam o comércio local. A empresa 
vencedora da licitação para a exe-
cução da obra, Sanesul, já rece-
beu a ordem de serviço, assinada 
pelo prefeito Rodrigo Riera. Essa 
primeira etapa, que contemplará 
as praças Theodomiro Santiago, 
Wenceslau Braz e calçadão, conta 
com recursos de R$ 3 milhões via 
empréstimo do Banco de Desen-
volvimento do Estado de Minas 
Gerais – BDMG.

Na Praça Theodomiro Santia-
go, além da troca do piso atual 
por outro moderno, será criado 
um grande palco para eventos 
culturais, com banheiros no sub-
solo e um espelho d’água com 
uma fonte. No calçadão haverá 
uma fonte e na Praça Wenceslau 
Braz uma fonte luminosa intera-
tiva, que reagirá com a movimen-
tação das pessoas que passarem 
pelo local.

A licitação da segunda etapa 
do projeto, que contemplará a 
Avenida Coronel Carneiro Júnior 
(Rua Nova), está em fase de lici-
tação e contará com recursos da 
Caixa Econômica Federal.

A previsão de realização da 
obra é de 14 meses, porém a ex-
pectativa é que ela termine antes.

A contrapartida dos
 comerciantes

Nos dias 29 de maio e 02 de 
junho, o prefeito municipal, Ro-
drigo Imar Martinez Riera, se 
reuniu com comerciantes estabe-
lecidos nas áreas a serem benefi-
ciadas com a revitalização para 
tratar do pagamento de uma con-
trapartida.

Para a primeira reunião, re-
alizada na sede da Associação 
Comercial, foram convidados os 
empresários que atuam nas pra-
ças Wenceslau Braz, Theodomiro 
Santiago e Calçadão. Enquanto na 

segunda, realizada na sede social 
do Clube Itajubense, comparece-
ram também os comerciantes da 
Rua Nova. Participaram também 
os presidentes da Associação Co-
mercial, Remy de Andrade Filho; 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
– CDL, Guilherme Garnett; e do 
Sindicato do Comércio, Sebastião 
Amarante dos Santos.

Foi proposto aos comerciantes 
o pagamento de uma contrapar-
tida referente a 1/3 do valor to-
tal da obra. Esse custo se refere 
as despesas com bancos, painéis, 
fontes luminosas, lixeiras e lumi-
nárias. Do projeto total, que in-
clui as praças (já em fase de exe-
cução) e a Rua Nova (ainda a ser 
licitada), o custo a ser repassado 
para os lojistas será de R$ 1.495. 
065,01. Esse valor dividido pela 
metragem do espaço a ser revi-
talizado resulta no custo de R$ 
877,60 o metro linear e cada em-
presário pagará pela metragem 
da frente de seu imóvel.

Atendendo a um pedido das 

Ilustração dos banheiros e palco
na Praça Theodomiro Santiago

Ilustração da fonte interativa que será instalada na 
Praça Wenceslau Braz
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entidades de classe que represen-
tam os comerciantes, Associação 
Comercial Industrial e Empresa-
rial de Itajubá - Aciei, Câmara de 
Dirigentes Lojistas – CDL e Sin-
dicato do Comércio, a Prefeitura 
parcelará os custos de cada em-
presário em 24 parcelas.

Um acordo entre os comer-
ciantes, Prefeitura de Itajubá e a 
empresa responsável pela obra, 
definiu que será criada uma co-
missão de comerciantes para 
acompanhar as obras.

Esclarecimentos

A Prefeitura Municipal de Ita-
jubá esclarece que o trabalho que 
resultou no projeto e obra de revi-
talização do centro comercial da 
cidade transcorreu com a maior 
transparência possível e que to-
das as entidades ou pessoas que 
solicitaram informações foram 
atendidas. Apesar disso algumas 
pessoas que não procuraram a 
Administração Municipal para 
se inteirar do processo procura-
ram a imprensa para fazer alarde. 
Dessa forma, em respeito a co-
munidade itajubense que ouviu 
os questionamentos infundados 
propagados, esclaremos:

• Nenhuma árvore da Praça 
Theodomiro Santiago será corta-
da e por esse motivo não houve 
qualquer consulta ao Conselho 
Municipal de Defesa e Desenvol-
vimento do Meio Ambiente - Co-
dema.

• O busto de Theodomiro San-
tiago não será retirado da praça 
que leva seu nome. Ele será po-
sicionado em um novo local da 
Praça, que será escolhido pela 
reitoria da Universidade Federal 
de Itajubá;

• O projeto ainda pode sofrer 
alterações e dessa forma, as entida-
des que representam os empresário 
do comércio da cidade indicarão 
um artquiteto para acompanhar e 
sugerir alterações no projeto, caso 
julgue-se necessário;

• O coreto que hoje lá está foi 
construído na última reforma da 
Praça Theodomiro Santiago há 
menos de 20 anos, portanto não 
se trata de um monumento his-
tórico. O mesmo argumento se 
aplica aos vasos da Praça, errone-
amente citados como centenários. 
Um novo palco para apresenta-
ções culturais, mais espaçoso e 
adequado as necessidades será 
construído para substituir o atu-
al coreto;

• No subsolo do novo palco 
serão construídos banheiros para 
atender a comunidade que fre-
quenta a Praça;

• O atual piso da praça não é 
adequado as realidades atuais, 
em que se tem zelar pela acessi-
bilidade e segurança de crianças, 
deficientes físicos e idosos; além 
da troca do piso, pelo moderno 
concreto estampado, a Praça será 
toda nivelada;

• Após discutir o projeto, com 
relação a valores, possibilidade 
de parcelamento e tudo mais que 
foi colocado em pauta em quatro 
reuniões realizadas entre Prefei-
tura e representantes do comér-
cio, ficou acordado que aproxi-
madamente 1/3 do custo da obra 
será custeada pelos comerciantes 
que têm seus estabelecimentos 
com as fachadas voltadas para a 
área a ser revitalizada;

• O intuito da Prefeitura de 
Itajubá é valorizar o comércio 
local, que é um grande gerador 
de emprego e renda para o mu-
nicípio e que hoje enfrenta a con-
corrência da internet e grandes 
shoppings.

Ilustração de como ficará Praça Wenceslau Braz Ilustração de trecho da Rua Nova
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Antes de ser asfaltada, Rua Miguel Braga 
passa por obras nas redes de água e esgoto

No dia 24 de junho, a Pre-
feitura Municipal de 

Itajubá e a Copasa promove-
ram uma reunião com os em-
presários da rua Miguel Braga, 
afim de informá-los e ouví-los 
sobre a substituição da rede de 
esgoto e algumas intervenções 
na rede de água da via. Após 
a explanação eles se mostra-
ram receptivas a obra e assim 
como foi acordado na ocasião, 
o trabalho teve início nesta se-
gunda-feira, dia 30 de junho.

A rua Miguel Braga, no bair-
ro Avenida, é uma das impor-
tantes vias de ligação entre os 
bairros e o centro da cidade, que 
receberá pavimentação asfálti-
ca. A exemplo do que aconteceu 
com a rua Major Belo, a Copa-
sa foi notificada a fazer todas as 
intervenções nas redes de água 
e esgoto antes do asfaltamen-
to, para que no futuro o piso 
não tenha que ser quebrado.

Segundo dados da Copasa 
serão substituídos 383 metros de 
rede de esgoto, que atendem a 
mais de 100 ligações comerciais e 

residenciais. A tubulação antiga 
de tubos de cerâmica será toda 
substituída pela de PVC (plásti-
co), mas resistentes. A interven-
ção acontecerá do imóvel 492, na 
esquina com a rua Jaime Martins 
Riera, até o número 99, próximo 
no início da rua Aurílio Lopes.

Segundo o gerente operacio-
nal da Copasa, Alencar Manuel 
Batista Machado, a previsão é 

que a obra seja concluída entre 
45 e 60 dias. Ele explicou que a 
intenção é avançar com a obra de 
20 em 20 metros, fazendo o pos-
sível para que não seja necessário 
interditar os dois lados da rua e 
pelo menos o trânsito de mora-
dores e comerciantes fique libe-
rado. No trecho do cruzamento 
com a rua Dona Maria Carneiro, a 
intervenção será feita no final de 
semana, para que cause o menor 
transtorno possível no trânsito.

Representando a Prefeitura, 
estiveram presentes na reunião 
o Secretário Municipal de Go-
verno, Alfredo Vansni Honório, 
o Secretário do Obras, Joaquim 
Bento de Aguiar Neto e o diretor 
de trânsito, Renato Moraes. Eles 
pediram a compreensão dos 
comerciantes pelo transtornos 
que uma obra desse porte gera 
e se comprometeram a fazer 
o possível para minimizá-los.

A Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas - CDL, foi representada na 
reunião pelo seu presidente, Gui-
lherme Garnett, que elogiou a ini-
ciativa da Prefeitura e da Copasa, 
em promover uma reunião para 
informar e ouvir os empresários. Empresários que compareceram à reunião
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Prefeitura reestrutura Conselho 
Municipal de Políticas Antidrogas

A Prefeitura Municipal de 
Itajubá, por meio da Se-

cretaria Municipal de Saúde está 
reestruturando o Conselho Muni-
cipal de Políticas Antidrogas - Co-
mad. Após a publicação do decreto 
de nomeação dos novos membros 
do Conselho, no dia 24 de junho, 
foi realizada a cerimônia de posse 
dos novos conselheiros no dia 29.

Na ocasião, em votação secreta, 
foram eleitos os integrantes da Mesa 
Diretora do Comad, que são: Débo-
ra Vitória Alexandrina Lisboa Vile-
la, representante da Escola Estadual 
Wenceslau Braz - presidente; Patrick 
de Souza Cesário, representante do 
Conselho Municipal de Defesa da 

Criança e do Adolescente de Itajubá 
- vice-presidente; Rosana Maria Mo-
hallem Martins, representante do cur-
so de psicologia da Fepi - secretária.

Os conselheiros também deli-

beraram sobre o calendário de reu-
niões ordinárias do Comad, que 
se reunirá todas as últimas terças-
feiras de cada mês às 15h no Cen-
tro Municipal de Saúde Mental. 

Guarda Municipal de Itajubá comemora 
aniversário de dois anos

No dia 02 de julho a Guar-
da Municipal de Itajubá 

completou dois anos de existência 
e a data comemorativa foi marca-
da por uma solenidade realizada 
no auditório da Fepi. O evento rea-
lizado às 19h contou com a presen-
ça de todos os guardas municipais, 
além de autoridades civis e militares

A mesa solene foi composta pelas 
seguintes autoridades: Vice-prefeito 
de Itajubá, Christian Gonçalves Tibur-
zio e Silva, que representou o prefeito 
Municipal Rodrigo Imar Martinez Rie-
ra; representando o Poder Judiciário, 
o Meritíssimo Juiz de Direito Willys 
Vilas Boas; representando o Poder Le-
gislativo, o vice-presidente da Câmara 
Municipal, vereador Wilson Marins; 
representando o Exército Brasileiro, o 
comandante do 4º Batalhão de Enge-
nharia de Combate, Tenente Coronel 
Gilberto Da Cás Mesquita; represen-
tando a Polícia Militar, o comandante 
do 56º Batalhão de Polícia Militar de 
MG, Tenente Coronel PM Claudiney 
de Oliveira Leite; representando a Po-
lícia Civil, o Delegado Regional da 2ª 
Delegacia Regional em Itajubá, Dou-
tor Pedro Henrique Rabelo Bezerra; 
representando o Corpo de Bombei-

ros, o Sub comandante do 2º Pelotão 
em Itajubá, Sub Tenente BM Reinaldo 
Evaristo Fernandes; representando a 
FEPI Centro Universitário de Itajubá, 
o senhor Benedito Giffoni, que repre-
sentou a Magnífica Reitora Cidélia 
Maria Barbosa Lima; Secretário Muni-
cipal de Defesa Social, Senhor Nilton 
Gonçalves de Almeida; Comandante 
da Guarda Municipal de Itajubá, Se-
nhor Reginaldo Martins Monteiro.

Após a execução do Hino Nacio-
nal e pronunciamentos do vice-prefei-
to, Christian Gonçalves, do Secretário 
de Defesa Social Nilton Gonçalves de 
Almeida e do comandante da Guarda 
Municipal, Reginaldo Monteiro, foi 
feita a entrega do título de Amigo da 
Guarda Municipal às seguintes perso-
nalidades: Tenente Coronel Gilberto 

Da Cás Mesquita, comandante do 4º 
Batalhão de Engenharia de Combate; 
Tenente Coronel PM Claudiney de 
Oliveira Leite, comandante do 56º Ba-
talhão de Polícia Militar de MG; Dou-
tor Pedro Henrique Rabelo Bezerra, 
Delegado Regional da 2ª Delegacia 
Regional em Itajubá; Doutor André 
Luiz Martins Gesualdi, Presidente do 
Sindicato das Industrias de Itajubá; 
Senhor Edelton Sampaio, Sócio Pro-
prietário da Ideia Ativa Comunica-
ção Visual, no ato representado pelo 
seu amigo, vereador Rui Martins.

No ato solene também foi apre-
sentado um vídeo/slide com fotos 
da atuação da Guarda Municipal 
de Itajubá ao longo dos dois anos 
de história. Ao final do evento um 
coquetel foi servi aos convidados. 
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Prefeitura de Itajubá realiza 
curso de Brigada de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais

Nos dias 25 a 28 de Junho, 
a Prefeitura de Itajubá 

realizou, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
- SEMAD, Instituo Estadual de 
Florestas IEF e a área de Proteção 
Ambiental Estadual Fernão Dias, 
o curso de formação de Brigada 
Previncêndio, que atende o pro-
grama de prevenção e combate a 
incêndios florestais.

Os assuntos ministrados no 
curso foram:

1. Comportamento do fogo no 
incêndio florestal ;

2. Mecanismos de propaga-
ção;

3. Tipos de incêndio florestal;
4.  Formas e partes de um in-

cêndio florestal;
5. Técnicas, Equipamentos, 

ferramentas de combate aos in-
cêndios florestais;

6. Segurança, estratégias e tá-
ticas de combate a incêndios flo-
restais

7.  Composição da Brigada de 
Incêndio;

8. Noções básicas do Sistema 
de Comando em Operações – 
SCO;

9. Noções básicas de seguran-
ça no emprego de aeronaves no 
combate aos incêndios florestais;

O curso foi realizado pelos 

Instrutores do SEMAD - 1º SGT 
Ronald Buzinari da PMMG – Ba-
talhão de Rádio patrulhamen-
to Aéreo e 3º Sgto. Cláudio José 
Ferreira, do Segundo Batalhão de 
Bombeiros.

O curso de formação de Bri-
gada Previncêndio contou com 
a participação de 31 integrantes 
do 4º BEComb de Itajubá, um do 
Instituto Estadual de Florestas, 
cinco da Polícia Militar Ambien-
tal, três do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais e três 
integrantes da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente de Ita-
jubá. 
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Passeata marcou Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial e Combate à Pedofilia

A Secretaria Municipal 
de Saúde, representada 

pela Saúde Mental, em conjunto 
com o CAPS Bezerra de Mene-
zes, Conselho Tutelar e Secreta-
ria de Assistência Social promo-
veram, no dia 23 de maio, uma 
passeata em comemoração ao 
Dia Nacional da Luta Antima-
nicomial e também do Combate 
à Violência Sexual Infantil.

Estimasse que 300 pessoas 
participaram da passeata, que 
saiu da Praça do Soldado, per-
correu a Rua Nova e Calçadão e 
finalizou na Praça Theodomiro 
Santiago.

A passeata contou ainda 
com a participação da fanfarra 
da APAE de Itajubá, Polícia Mi-
litar, Guarda Municipal, pro-
fissionais da rede pública, bem 

como os usuários destes servi-
ços e a população em geral.

A luta este ano veio com o 
tema “A cidade que queremos: 
que seja feita a nossa vontade”, 
por este motivo as entidades 

organizadoras se uniram para 
divulgar os temas à população, 
visto que as duas campanhas 
trabalham em favor de uma po-
pulação vulnerabilizada e estig-
matizada. 

A Luta Antimanicomial está ligada à Reforma Sanitária Brasi-
leira que resultou na criação do nosso Sistema Único de Saúde.

Como processo decorrente do movimento, temos a Reforma Psi-
quiátrica, que basicamente reformula o modelo de Atenção à Saúde 
Mental e transfere o foco do tratamento que se concentrava na ins-
tituição hospitalar do município para uma Rede de Atenção Psicos-
social, estruturada em unidades de serviços comunitários e abertos.
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Com apoio da Prefeitura, produtores 
rurais participam da maior feira de 

horticultura da América Latina

A Prefeitura de Itajubá, 
por meio da Secreta-

ria Municipal de Agricultura, 
apoiou a participação de produ-
tores de hortifrutigranjeiros de 
Itajubá a participarem da Horti-
tec, realizada de 28 a 30 de maio 
em Holambra-SP.

Um micro-ônibus foi dispo-
nibilizado para levar 12 produ-
tores rurais e mais dois agrôno-
mos, Luiz Gonzaga Carneiro, 
da Secretaria de Agricultura e 
Dener da Emater.

A expectativa é que os pro-
dutores adquiram novos equi-
pamentos e técnicas de produ-
ção para que eles aumentem sua 
produção por metro quadrado e 
reduzam o custo, tornando seus 
produtos mais competitivos no 
mercado.

Vale ressaltar que grande 
parte dos produtores que par-
ticiparam são fornecedores de 
produtos para a merenda das 
escolas municipais de Itajubá.

A Hortitec
Considerada a maior feira de 

horticultura da América Latina, 

a Hortitec é a vitrine de exposi-
tores nacionais e internacionais 
para apresentar as inovações 
agrícolas a produtores dos dife-
rentes setores do agronegócio: 
flores, frutas, hortaliças, flores-
tais e demais culturas intensi-
vas.

Ao todo, 410 expositores nas 
áreas de tecnologia agrícola, 
ferramentas, estufas, embala-
gens, vasos, telas, defensivos, 

fertilizantes, irrigação, semen-
tes, mudas, bulbos, substratos, 
climatização, biotecnologia e 
assessoria técnica participam no 
evento. Uma oportunidade para 
conferir as novidades em pro-
dutos e serviços, mas também – 
e principalmente – uma chance 
sem igual para os profissionais 
do setor trocarem experiências, 
fazerem negócios e programa-
rem investimentos futuros. 

Números da Hortitec 2014
Total de Expositores: 410

Área total da Exposição: 30 mil m²
Estimativa de Negócios: R$ 100 milhões

Estimativa de Visitação: 26 mil profissionais 


