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No início do mês o prefeito Rodrigo Riera esteve em Belo Horizonte, onde assinou vários convênios que 
garantirão a aquisição de veículos, medicamentos e eqsuipamentos para o setor de saúde de Itajubá.

Prefeitura garante cerca 
R$ 1 milhão em recursos para a Saúde

Confira a lista de recursos conquistados: 
• R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para aquisição de uma Van de 16 lugares, 02 aparelhos de ultras-
sonografia, 01 aparelho de endoscopia e recursos para compra de medicamentos;

• R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição de uma Van de 16 lugares e 03 automóveis para o 
Programa de Estratégias de Saúde da Família;

• R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) para aquisição de 03 ambulâncias; 

Construção de rampa no Sambódromo facilitará 
trânsito entre os bairros Morro Chic e Boa Vista

A Prefeitura de Itajubá, 
por meio da Secretaria 

de Obras, está construindo uma 
passagem de veículos ligando o 
Sambódromo (Avenida dos Fer-
roviários) à rua Jaime Martins 
Riera.

A Rampa interligando as duas 
vias vai facilitar o tráfego de veí-
culos, na medida em que reduzirá 
o fluxo na rotatória do sambódro-
mo no cruzamento, com semáfo-
ro, da rua Dona Maria Carneiro 
com a Av. Capitão Gomes.

A mudança permitirá, por 

exemplo, que os veículos que 
descem do bairro Morro Chic 
pela rua Miguel Viana passem 

direto pelo sambódromo e sigam 
pelo bairro Boa Vista, evitando o 
semáforo. 
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Mutirão de prevenção e tratamento de 
Glaucoma atende mais 500 pacientes

A Prefeitura de Itajubá por 
meio da Secretaria Muni-

cipal de Saúde, promoveu, de 07 
a 11 julho, no novo Centro Mu-
nicipal de Oftamologia localiza-
do na Policlínica da Varginha, o 
Mutirão do Glaucoma. Durante a 
semana foram atendidas cerca de 
500 pessoas.

Os atendimentos consistem 
do exame de fundo de olho, ve-
rificação de pressão intra-ocular 
e paquimetria (medição da es-
pessura da córnea). Os pacientes 
diagnosticados com aumento de 
pressão ocular já saíram do lo-
cal com o medicamento (colírio) 
para tratamento da patologia e 
retornam a cada três meses para 
controle.

A triagem dos pacientes é re-
alizada nos postos de saúde mu-
nicipais, porém a equipe também 

atende demanda espontânea, 
desde que os paciente atendam 
a pelo menos um dos pré-requi-
sitos do programa, que são, ter 

mais de 40 anos de idade, ter 
diagnostico de diabetes e/ou hi-
pertensão e possuir histórico fa-
miliar de glaucoma na família. 

Adoção e castração de cães começam a 
ser viabilizadas pela Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá por 
meio do Centro de Con-

trole de Zoonoses, dará início a 
um trabalho de adoção de ani-
mais.

Esta ação visa conscientizar a 
população sobre a importância 
da adoção e dos cuidados que 
deve-se ter com os animais. Tam-
bém será feito um programa de 
redução de população animal, 
por meio de castração, que será 
disponibilizado ao público de 
baixa renda mediante um estudo 
social feito pelo veterinário do 
centro.

Para quem deseja conhecer os 
cachorros disponíveis e preten-
de fazer uma visita ao Centro de 
Controle de Zoonoses, o ende-
reço é Rua 1 - bairro Ilhéus, e o 
horário de atendimento é das 14h 

às 16h. Para quem não tem dis-
ponibilidade de horário, a visita 
pode ser agendada pelos telefo-
nes 3692-1770 ou 9975-8943.

Ao decidir ter um animal de 

estimação, pense na possibilida-
de de adoção. Adotar é um ato de 
amor e os cães demonstram uma 
gratidão imensa pelas pessoas 
que os cuidam.
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Secretaria de Obras intensifica trabalho 
de manutenção em estradas rurais

A Prefeitura de Itajubá 
por meio da Secretaria 

Municipal de Obras está prepa-
rando ações para garantir a boa 
qualidade das estradas rurais 
durante o período chuvoso, que 
se inicia em meados de outubro.

Há um esforço contínuo de 
uma equipe que periodicamen-
te passa pelas estradas para ve-
rificar a situação de todas elas. 
Hoje estão mapeados pela Se-
cretaria de Obras todos os 264 
km de estradas rurais (terra).

Também estão sendo disponi-
bilizados equipamentos e mão de 
obra para situações emergenciais. 
Já há um estoque de cascalho, pe-
dras e tubos de concreto, que fica-
rão a disposição. Para isso haverá 
sempre um operador de máqui-
na e um motorista de caminhão 

Projeto Cidade Limpa já iniciou 
limpeza em lotes e terrenos baldios
A Prefeitura de Itajubá, por 

meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, já deu anda-
mento ao Projeto Cidade Limpa. 
Esse projeto consiste na limpeza 
de lotes e terrenos baldio da ci-
dade, sendo o objetivo principal 
atingir 100% da cidade limpa.

Importante dizer que o Projeto 
tem o apoio e parceria da comuni-
dade e inclusive foi lançado numa 
reunião realizada pela Secretária 
de Obras, no mês de junho, na qual 
estiveram presentes represen-
tantes de todas as associações de 
moradores de bairros de Itajubá.

Através do Fala Cidadão - um 
canal oferecido pela prefeitura 
para que os cidadãos possam fazer 
reclamações e pedidos de serviços 
- está sendo possível atender às so-
licitações que chegam à Secretaria 
de Obras. A maior parte das recla-
mações são sobre terrenos sujos.

A Prefeitura está notificando os 
donos dos terrenos sujos e a partir 
da notificação eles têm um prazo 
de 20 dias para fazer a limpeza do 
local. Por enquanto ninguém foi 
multado, pois os moradores estão 
colaborando e fazendo a limpeza 
do local assim que notificados.

Vale ressaltar que a limpeza 
dos terrenos é uma questão de se-
gurança pública, evitando que o 
local não seja abrigo de moradores 
de rua e usuários de drogas, assim 
como de saúde pública, evitando 
que tenha proliferação de pragas 
urbanas como baratas e ratos. 

Reunião com lideranças das associações de bairro

para intervenções emergenciais.
Além disso, será licitado um 

contrato específico de mão de obra 
para a conservação das estradas 
rurais nesse período e para isso, a 
Secretaria Obras teria uma média 
de 90 dias para fazer a licitação 
e contratação de uma empresa 
para a conservação da área rural.

Há também o empenho da 

população local, que, ao identifi-
car algum problema emergencial, 
faz o contato direto com o De-
partamento de Estradas Rurais.

Todas as estradas rurais es-
tão em boas condições de se-
rem transitadas, e logo que há 
uma demanda, o pessoal res-
ponsável se direciona até o lo-
cal para resolver o problema.
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Antena de telefonia celular é 
instalada no Distrito do Rio Manso 
Foi instalada a antena de 

telefonia celular no dis-
trito rural Rio Manso/Lourenço 
Velho. A benfeitoria foi obtida 
pela Prefeitura de Itajubá por 
meio de um projeto cadastrado 
com sucesso no Programa Minas 
Comunica, lançado pelo Gover-
no de Minas em janeiro de 2014.

O distrito do Rio Manso foi 
um dos primeiros do estado a 
receberem a benfeitoria, sen-
do que a meta é levar o servi-
ço de telefonia celular a 50% 
dos distritos até o fim de 2014. 

Reforma da ponte do Coito melhora acesso 
entre Itajubá, Maria da Fé e São José do Alegre

A Prefeitura de Itajubá, 
por meio da Secreta-

ria de Obras, está atendendo 
a necessidade da população, 
através da construção de uma 
ponte que fica na divisa entre 
os municípios de Itajubá, Ma-
ria da Fé e São José do Alegre.

A Ponte do Coito, é uma reali-
zação da parceira da Prefeitura de 
Itajubá e a Higident do Brasil, que 
financiou o material da obra vi-
sando melhorar o acesso das pes-
soas que moram naquela região.

A antiga Ponte de Ferro com 
piso de madeira estava com 

o estado precário e precisan-
do de manutenção frequente, 
para isso, houve a substituição 
do piso por placas de concreto, 
que é um material mais durável 
e que exige menos manuten-
ção. Hoje a capacidade limite de 
peso da ponte é de 10 toneladas. 
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Faixas elevadas de pedestres 
começam a ser instaladas em itajubá 

Menos de um mês após a regulamentação do Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito), Itajubá construiu sua primeira faixa. 

Menos de um mês após a 
publicação do Conse-

lho Nacional de Trânsito - Con-
tran, regulamentando as especi-
ficações técnicas de construção 
da faixa de pedestres elevada, 
Itajubá construiu a sua primeira 

unidade.
A primeira faixa de pedestre 

elevada foi construída na Rua 
Paulo Chiaradia, em frente a Es-
cola Estadual Major João Perei-
ra e já está prevista a construção 
de outras 60, que estão sendo li-

citadas.
A faixa deve ficar na mesma 

altura da calçada, fazendo com 
que os veículos reduzam a ve-
locidade de forma significativa, 
dando mais segurança a traves-
sia de pedestres na faixa. 
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Impacto de Gestão qualifica 
servidores públicos municipais 

Há três meses a Prefei-
tura de Itajubá firmou 

contrato com o Instituto Áqui-
la para implantação do projeto 
Impacto de Gestão, que está 
sendo desenvolvido em quatro 
frentes de trabalho, com os se-
guintes objetivos:

• Priorização dos compro-
missos de gestão por secretaria 
para 2014;

• Identificação de oportuni-
dades de gestão, que proporcio-
nem maior eficiência da utiliza-
ção dos recursos da Prefeitura;

• Otimização do processo de 
compras, reduzindo o tempo 
médio de compra e os gargalos 
inerentes ao processo;

• Qualificação dos servido-
res através da aplicação de trei-
namentos teóricos e práticos a 
fim de garantir a perpetuação 
do conhecimento na máquina 
administrativa.

Durante esse mês está aconte-
cendo o Programa de Formação 
de Gestores, onde foram sele-
cionado 100 servidores efetivos 

de todas as secretarias que par-
ticiparam de um ciclo de treina-
mento durante 6 meses. Serão 
ministrados 3 módulos teóricos, 
totalizando aproximadamente 
30 horas da metodologia PDCA 
(identificação e solução de pro-
blemas), comumente aceito no 
meio teórico e com aplicação na 
maioria das administrações pri-
vadas do país. Durante o perí-

odo do Programa os servidores 
deverão desenvolver projetos 
em suas área de interesse.

O processo é todo orientado 
por consultores do Instituto, 
sendo que para cada problema 
será feita uma análise criteriosa, 
com definição de metas de me-
lhoria e elaboração de planos 
estruturais a serem executados 
nesses seis meses. 

Equipe do Instituto Áquila: Allen, Fernando, Érica e Rodrigo
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Internet Grátis estará disponível 
em nove bairros ainda esse ano
O projeto de oferecer sinal 

de internet gratuito para 
toda a área urbana da cidade já 
está com sua primeira etapa qua-
se concluída. Antenas e equipa-
mentos já foram instalados em 
nove pontos (escola municipais) 
da cidade e estão sendo testados. 
O passo seguinte, já em anda-
mento é a contratação, através 
de licitação, da internet propria-
mente dita, isto é, um link de 100 
Mb que alimentará o serviço.

A amplitude do projeto no que 
se refere a cada ponto de retrans-
missão abordará uma área de co-
bertura de aproximadamente 2 
km de raio, quando não houver 
obstrução do sinal por morros, 
montanhas ou grandes constru-
ções.

O projeto foi idealizado pelo 
eng. de telecomunicações Pedro 

Mendonça, atual secretário mu-
nicipal de Planejamento e conce-
bido pela empresa Linktel. Hoje 
o trabalho está sob a responsabi-
lidade da Secretaria Municipal de 
Educação pelo fato dos pontos de 
distribuição estarem localizados 

nas escolas municipais.
A segunda fase do projeto, 

que ampliará o número de pon-
tos de distribuição e sinal até 
atingir toda a zona urbana, ficará 
a cargo da Secretaria Municipal 
de Informática. 

Ações da Assistência Social atenderão 
moradores dos residenciais Esperança e Vitória

A Prefeitura de Itajubá por 
meio da Secretaria Muni-

cipal de Assistência Social, está 
se organizando para a criação de 
mais dois núcleos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. O primeiro deverá ser 
instalado no Residencial Espe-
rança, no bairro Novo Horizonte, 
e, o segundo, no Residencial Vi-
tória, no bairro Nações.O Serviço 
será oferecido a partir de oficinas, 
com aulas de artesanato, dança, 
esportes, artes marciais e cidada-
nia. As oficinas serão realizadas 
em grupos de usuários, dividi-
dos por faixas etárias, atendendo 
à crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos.

Dando andamento aos traba-
lhos, o Diretor de Proteção Social 
Básica, Adilson Luiz Gonzaga, e 
a Coordenadora do CRAS Luzia 

Silva Riera, visitaram os dois re-
sidenciais, para articular as ações 
em conjunto com os respectivos 
síndicos.

Tanto o Residencial Esperança 
quanto o Residencial Vitória, dis-
põem de um centro de convivên-
cia disponibilizado aos seus mo-
radores, onde serão realizadas as 
oficinas.

Além dos monitores das ofici-

nas, as equipes de referência do 
Serviço de Convivência deverá 
contar com uma técnica de refe-
rência - assistente social ou psicó-
loga, um orientador social, além 
de profissionais de apoio como 
agente administrativo e serviços 
gerais. O primeiro núcleo será 
instalado no Residencial Espe-
rança e deverá iniciar as ativida-
des até dia 30 de agosto de 2014. 
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Prefeitura de Itajubá promoveu
Seminário de Recursos Naturais, 

Sustentabilidade e Tecnologias Ambientais 

Entre os dias 03 a 06 de ju-
nho, foi realizado o 1º Se-

minário de Recursos Naturais, 
Sustentabilidade e Tecnologias 
Ambientais. O evento foi promo-
vido pela Prefeitura de Itajubá 
por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e o Instituto de Recur-
sos Naturais - IRN da Universi-
dade Federal de Itajubá.

O seminário ocorreu dentro 
da XVI Semana de Meio Ambien-
te, com o objetivo de concentrar 
as atividades realizadas pelos 
cursos de Engenharias Civil, Hí-
drica, Ambiental, Bioprocessos; 
Ciências Biológicas; Ciências At-
mosféricas.

Além da apresentação de arti-
gos, houve uma visita técnica ao 
Parque Estadual de Nova Baden, 
localizado no município de Lam-
bari, na região sul do Estado de 
Minas Gerais. 


