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Obras de asfaltamento de Itajubá 
começam neste mês de agosto

Serão iniciadas na segunda quinzena de agosto, as obras de asfaltamento de 15 ruas da cidade, num total 
de investimento de R$ 1.949.562,00 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta 

e dois reais).
A ação faz parte do projeto de mobilidade urbana da cidade, na medida em que asfaltará os principais cor-

redores que ligam os bairros periféricos ao centro da cidade. 

Confira a relação das ruas e avenida que serão asfaltadas: 
• Av. BPS – techo com calçamento em bloquete;

• Av. Paulo Carneiro – bairro Pinheirinho;
• Rua Antônio Simão Mauad – bairro Pinheirinho;
• Rua Comendador Shumann – bairro Varginha;

• Rua Francisco Masseli – bairro Pinheirinho;
• Rua Frederico Leite – bairro Porto Velho;

• Rua Gastão Goulart Azevedo – bairro Pinheirinho;
• Rua Guilhermina Rennó – bairro São Vicente;
• Rua Henriqueto Cardinalli – bairro Varginha;
• Rua João Antonio Pereira – bairro Varginha;

• Rua João Pulliti – bairro Morro Chic;
• Rua José Joaquim – bairro Varginha;

• Rua Major Belo Lisboa – bairro Centro;
• Rua Miguel Braga – bairro Centro;
• Rua Xavier Lisboa – bairro Centro; 
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Nota de Falecimento do Secretário Municipal 
de Defesa Social, Sr. Nilton Gonçalves

A Prefeitura Municipal de 
Itajubá comunica o faleci-

mento do Secretário Municipal de 
Defesa Social, Sr. Nilton Gonçalves 
de Almeida, vítima de um infarto 
fulminante na noite de 11 de agosto.

O profissional, Nilton sempre foi 
um entusiasta da Segurança Públi-
ca e como tal, foi um dos principais 
responsáveis pela criação da Secre-
taria de Defesa Social, pasta que 
conduziu com grande competência.

Como pessoa, destacava-se por 
sua simpatia e cordialidade, cum-
primentando a todos sempre com 
um largo sorriso. Sempre estava 
cercado por amigos e por onde 
passava ia cativando mais pessoas 
e aumentando seu rol de amizades.

Ainda na noite passada quando 
partiu, as redes sociais - instrumen-
to que ele usava tão bem em função 
de seu trabalho para responder, 
sempre educadamente, aos even-

tuais questionamentos e sugestões 
– estava lotada de posts lamentan-
do a sua partida, cada um deles 
com alguma particularidade das 
inúmeras qualidades que possuía.

Os funcionários da Prefeitura 
Municipal de Itajubá lamentam a 
inestimável perda do Secretário e 
principalmente do ser humano, cole-
ga de trabalho e amigo, ‘Seu Nilton’. 

Secretaria Municipal de Obras desobstrui 
trecho do Rio Sapucaí

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria de 

Obras, realizou uma desobstru-
ção de um trecho do Rio Sapucaí. 
Nas margens do rio, havia um 
problema de assoreamento próxi-

mo as barracas do ‘Shopping Bei-
ra Rio’ e com excesso de pedras o 
curso da água ficava prejudicado.

Foram colocadas máquinas 
para desentulhar essas pedras, 
e estas foram remanejadas para 

o outro lado do rio, protegen-
do as margens e deixando a cur-
so d’água livre para passagem.

Esse era um pedido da população 
local há cerca de 14 anos e o servi-
ço foi realizado em apenas 4 horas. 
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Durante obra de revitalização do 
centro da cidade, busto de Theodomiro 
Santiago ficará aos cuidados da Unifei 

No dia 25 de setembro, o 
busto de Theodomiro 

Santiago foi retirado da praça 
de leva o seu nome. A retira-
da se deu em razão das obras 
de revitalização do centro co-
mercial de Itajubá. A retirada 
foi acompanhada por repre-
sentantes da Universidade Fe-
deral de Itajubá - Unifei e o 
Secretário Municipal de Obras 
Joaquim Bento Aguiar Neto.

O busto do fundador da Uni-
fei está sob os cuidados da uni-

Por meio do Projeto Poder Voltar, 
presidiários de itajubá 
produzem bloquetes 

A Prefeitura de Itajubá por 
meio da Secretaria de 

Obras, continua dando segmento 
ao Projeto Poder Voltar. Esse pro-
jeto é uma iniciativa do prefeito 
Rodrigo Riêra, que se baseia na 
intenção de ressocializar o pre-
so, além de trazer o exercício da 
cidadania para aqueles que de-
sejam se reinserir no mercado de 
trabalho e querem mudar de vida.

O mais novo trabalho do pro-
jeto é a produção de bloquetes 
dentro da unidade prisional e na 
fábrica de bloquetes da Prefeitu-
ra, que fica próxima a entrada do 
Clube Recreativo dos Servidores 
Públicos de Itajubá - Crespi. A 
iniciativa traz benefício social e 
gera economia para o município.

Os bloquetes fabricados pelos 
detentos estão sendo utilizados 
em obras, como a pavimentação 
de vias por toda a cidade, como 
é ocaso da rua João José de Oli-
veira, no bairro Novo Horizon-
te, que foi pavimentada 100% 
com a utilização desse material. 

versidade, a pedido do reitor, 
Prof. Dr. Dagoberto Alves de Al-
meida. Caberá à instituição tam-

bém indicar o novo local para a 
recolocação do busto na Praça ao 
fim do trabalho de revitalização.
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Novo Fala Cidadão segue demandando 
serviços para a Secretaria de Obras
Por meio do novo Serviço Fala 

Cidadão da Secretaria de 
Comunicação Social, a Secretaria 
de Obras da Prefeitura de Itajubá 
vem mantendo atualizado seu cro-
nograma de atendimento em rela-
ção as necessidades da população. 
As sete frentes de trabalho espalha-
das por todas as regiões da cidade 
desenvolvem serviços de limpeza, 
reparos em calçamento, reformas 
e manutenção em escolas e postos 
de saúde, entre outras atividades.

Somente nessa semana foram 
iniciadas as seguintes frentes de 

trabalho:

•Finalização drenagem no bair-
ro Pinheirinho;

•Limpeza no bairro Bahamas;
•Limpeza no bairro Imbel;
•Limpeza no bairro Porto;
•Limpeza do Ribeirão Anhu-

mas;
•Reparo nas ruas do bairro 

Santa Rosa.

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. 

Em 30 dias, obra de alargamento da Ponte 
Tancredo Neves será iniciada

A empresa Sólida Engenharia 
Ltda., que venceu a licitação 

para ampliação da Ponte Tancredo 
Neves, já se reuniu com a equipe 
da Secretaria Municipal de Obras e 
apresentou seu cronograma de tra-
balho. A produção das estruturas 
de aço já foi iniciada e dentro de 
30 dias a obra será iniciada, daí em 
diante serão mais 40 dias de obras.

A Tancredo Neves é uma 
das pontes sobre o Rio Sapucaí 
de maior movimento em Itaju-
bá, porém é muito estreita e não 
comporta o volume pedestres e 
ciclistas que passam por lá. Pe-
quenos acidentes entre veículos 
maiores são frenquentes no local.

O projeto elaborado por enge-
nheiros da Prefeitura de Itajubá 
prevê a instalação de longarinas 
nos dois lados da ponte e nelas 

serão criadas novas passarelas 
de pedestres. Dessa forma, as 
atuais passarelas serão transfor-
madas em pista de rolamento. 
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Anteprojeto urbanístico do novo Distrito Industrial já está pronto

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria Muni-

cipal de Ciência e Tecnologia, está 
dando prosseguimento à constru-
ção do Distrito Industrial II. O ob-
jetivo é dar oportunidade a novas 
empresas que queiram trazer suas 
instalações para Itajubá, além de 
proporcionar às empresas que já 
estão aqui uma forma de expan-
são. O Distrito Industrial II será 
localizado na BR - 459 em terreno 
próximo ao Presídio.

O anteprojeto urbanístico, já 

concluído, terá 42 lotes de tama-
nhos entre 1.000m2 e 3.000m2 cada 
um. O projeto está com o licencia-
mento prévio ambiental liberado e 

em setembro deste ano será votado 
o licenciamento de instalação na 
reunião do Conselho Estadual de 
Política Ambiental - Copam. 

Coordenadoria da Mulher: Prefeitura atua na 
prevenção e combate contra violência doméstica 

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Coordenadoria de 

Políticas Públicas para Mulheres 
de Itajubá - CPPM está desenvol-
vendo uma trabalho para articular 
e promover políticas públicas para 
permitir que os direitos humanos 
das mulheres sejam preservados. 
Diante de casos recorrentes de vio-
lência atingindo as mulheres de 
Itajubá, essa Coordenadoria veio 
para intensificar o trabalho e trazer 
a igualdade quanto aos direitos da 
mulher e sobretudo o combate e a 
prevenção da violência doméstica, 
entendendo que os direitos da mu-
lher exigem uma vida sem violên-
cia.

A meta da Coordenadoria é fa-
zer um diagnóstico das políticas 
públicas necessárias à melhoria 
do ambiente da mulher, tudo isso 
por meio de ações com as demais 
secretarias municipais e os núcleos 
de atendimento à mulher, como o 
Núcleo Especializado de Promo-
ção dos Direitos da Mulher - Nu-
dem, Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher - Deam e a 
Polícia Militar. Essas ações conjun-
tas podem avançar até o ponto de 
viabilizar estruturas que possibili-
tem uma melhor qualidade de vida 
à mulher, tais como academias ao 
ar livre em praças, creches, escolas 
e também produzir o atividades de 
lazer para essa mulher que sofre 

agressão.

Confira o rol de competências 
da CPPMI:

- Assessorar o secretário na for-
mulação, coordenação e articula-
ção de diretrizes e

políticas para as mulheres;
- Formular, coordenar e avaliar 

as políticas para as mulheres, ze-
lando pelo seu

caráter afirmativo e não discri-
minatório;

- Elaborar e implementar cam-
panhas educativas de âmbito mu-
nicipal;

- Elaborar e executar programas 
e projetos de combate a todas as 
formas de

discriminação e preconceitos 
praticados contra a mulher;

- Promover a igualdade de gê-

nero, observando as diferenças so-
ciais, raciais,

sexuais, étnicas e das mulheres 
deficientes;

- Formular, coordenar e acom-
panhar as políticas transversais de 
governo para as

mulheres;
- Articular, promover e execu-

tar programas de cooperação com 
organismos

públicos e privados, voltados à 
implementação de políticas para 
as mulheres;

- Apoiar o Conselho Municipal 
da Mulher.

Atualmente, a equipe responsá-
vel pela CPPMI é a Coordenadora 
Luiza Cristina Mauad Ferreira, a 
Assistente Social Mayara Carvalho 
e a Psicóloga ainda está em proces-
so de contratação. 
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Procon Municipal fiscaliza situação de 
assentos de espera nas agências bancárias 

O Procon Itajubá continua 
com as fiscalizações em 

bancos. As 13 agências bancárias 
da cidade foram novamente fisca-
lizadas. O objetivo dessa vez, foi 
verificar se a agência possuía as-
sentos para que os consumidores 
possam aguardar o atendimento 
sentados e também se havia indi-
cação dos assentos preferenciais 

para idosos, gestantes e pessoas 
portadoras de deficiências. Essas 
exigências estão previstas na Lei 
Municipal nº 3037 que entrou em 
vigor em março de 2014.

Neste mesmo trabalho, as agên-
cias foram orientadas com relação 
a obrigatoriedade de possuir em 
local visível o cartaz de aviso aos 
clientes sobre o tempo máximo de 

atendimento, que é de até 15 minu-
tos.

A próxima etapa da fiscaliza-
ção será o acompanhamento das 
agências nos pontos fiscalizados e 
a autuação daquelas que permane-
cerem irregulares. O prazo para re-
gularização é de 30 dias, sob pena 
de aplicar as penalidades previstas 
no Código de Defesa do Consumi-
dor. A fiscalização dos bancos, visa 
atender as demandas de consumi-
dores que chegam ao atendimento 
do Procon.

O Procon Itajubá fica na Ave-
nida BPS, nº 35, e o atendimento é 
das 08h às 17h.

Telefone: 3692-1761 / 3692-1804 

Eleita nova diretoria do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Itajubá 

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria Mu-

nicipal de Agricultura, realizou 
no dia 01 de julho, uma reunião 
do Conselho Municipal de De-
senvolvimento Rural Sustentável 
de Itajubá. Nessa reunião foram 
apresentados o regimento interno 
e feita a eleição da nova diretoria 
do Conselho.

O Conselho é formado por dois 
representantes do governo mu-
nicipal, três de organizações não 
governamentais e 12 produtores 
rurais, divididos por setores (cada 
setor formado por dois ou mais 
bairros rurais), totalizando 17 re-
presentantes titulares. Os bairros 
representados no conselho são: 
São Pedro, Freire, Pedra Preta, Es-
tância, Jarrinha, Anhumas, Berta 
Capituba, Ilhéus, Ponte de Santo 
Antonio, Água Limpa, Pedra Ma-
mona, Pedra Princesa, Cantagalo, 
Retiro, Serra dos Toledos, Peroba, 
Juru, Ano Bom, Cachoeira Gran-
de, Cachoeirinha, Sabará, Goiabal, 
Rio Manso, Porto Velho, Gerivá, 
Capetinga, Rancho Grande, Ma-

rins, Mourão, Pessegueiros, Açu-
de, Ponte Alta e Figueira.

O Conselho se reunirá uma vez 
ao mês na Secretaria Municipal de 
Agricultura - SEMAG, para tratar 
de assuntos da demanda da popu-
lação da zona rural como: preser-
vação do meio ambiente, carência 
de estradas, organização dos agri-
cultores, além das ações de políti-

cas municipais voltadas ao desen-
volvimento rural sustentável.

Composição da nova diretoria:

Presidente: Cornélio de Oliveira 
Filho

Vice Presidente: Benedito Rodri-
gues Martins

Secretário: José Eduardo Campos 
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Secretaria Municipal de Informática conclui 
com êxito ciclo de reestruturação

A Secretaria Municipal de 
Informática concluiu re-

centemente o ciclo de metas traça-
das no início de 2013, após a posse 
do secretário Solano Pierini Lou-
reiro, que agora assume um novo 
desafio no comando da Secretaria 
Municipal de Comunicação Social. 
A partir de um minucioso diag-
nóstico foram constatadas defici-
ências de equipamentos e gestão e 
a partir daí, um plano de trabalho 
foi estabelecido para ampliação e 
melhoria da qualidade do suporte 
prestado à toda Prefeitura Munici-
pal de Itajubá.

O primeiro passo foi a reformu-
lação e valorização da equipe de 
trabalho, que conta com um secre-
tário, dois diretores, três analistas 
de sistemas, um agente adminis-
trativo e cinco estagiários.

Com uma equipe competente 
para gerir o processo de mudança, 
o segundo passo, que foi a rees-
truturação dos recursos técnicos à 
disposição da Prefeitura, pôde ser 
dado.

Confira o checklist dos avanços promovidos 
pela Secretaria de Informática:

•Aquisição de novos nobreaks paa os servidores - sem esses 
equipamentos uma queda de energia poderia causar perda de 
informações da Prefeitura;

•Aquisição de novos servidores - garantem maior segurança 
no armazenamento de informações importantes, como toda a 
movimentação fiscal e financeira do município;

•Troca da operadora de serviço de telefonia móvel - a nova 
prestadora de serviço oferece melhor qualidade de ligações, cus-
to do minuto de ligação mais barato, mais linhas disponíveis, 
aparelhos celulares (em regime de comodato) mais modernos e 
possibilidade de uso de internet móvel 3G e 4G;

•Aumento de banda de internet para o Centro Administrati-
vo - ampliação de 5 para 50 Mega Bytes e maior confiabilidade 
com a troca do sistema via rádio pelo de cabos de fibra óptica;

•Aquisição de novos computadores;

•Implantação de um novo sistema de vídeo monitoramento 
no Centro Administrativo;

•Criação de um novo site para Prefeitura;

•Reformulação do sistema do Fala Cidadão;

•Reativação do sinal Wi-Fi na Praça Theodomiro Santiago e  
na rodoviária;

•Compra de licenças de antivírus para todos os computado-
res do Centro Administrativo;

Parte da equipe da Secretaria Municipal de Informática sob a gestão do secretário 
Solano Pierini Loureiro
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Programa de Manutenção Preventiva  inicia 
reformas em escolas e creches municipais 

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria Mu-

nicipal de Educação, está desen-
volvendo um programa de ma-
nutenção e reformas nas escolas 
e creches municipais da cidade. 
Atualmente, Itajubá conta com 21 
escolas e 10 creches, sendo que, to-

das serão beneficiadas.

Já passaram pela manutenção 
geral as Escolas Municipais Santo 
Agostinho e Wenceslau Neto e, 
dando prosseguimento, as escolas 
Ana Junqueira Ferraz, Doutor An-
tonio Salomon e São Judas Tadeu 
serão atendidas.

Confira algumas das manuten-
ções que serão feitas nas escolas:

- capina e limpeza do terreno das 
escolas;

- desentupimento de vaso sanitá-
rio;

- desentupimento de caixa de gor-
dura;

- pintura interna de todas as salas 
de aula;

- pintura na entrada da escola;

- pintura na fachada da escola;

- substituição dos filtros do bebe-
douro;

- desentupimento de vaso sanitá-
rio;

- pintura dos portões;

- conserto de vazamento do ba-
nheiro;

- troca de telhado;

- troca de lâmpadas;

- instalação de ventiladores;

- limpeza de canaletas. 

Antigo prédio da Escola Municipal Xavier Lisboa é 
demolido e local dará lugar a uma quadra de esportes

No início do mês de Julho 
foi demolido o prédio an-

tigo da Escola Municipal Xavier 
Lisboa, localizada no bairro Vargi-
nha. A importância da demolição 
do imóvel é que o local dará lugar 
a uma quadra de esportes, já que a 
escola não tem um local específico 
para os alunos fazerem aulas de 
Educação Física. Além disso, o es-
paço também servirá para eventos 
sociais e de lazer dos alunos.

Esse era um pedido antigo da 
comunidade local e dos pais que 
frequentam a escola, diante das 
reclamações acerca do local que 
tinha acúmulo sujeira, causando 
proliferação de pragas urbanas, 
como baratas e ratos. 
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Administração Municipal  intervêm na situação 
de moradores de rua 

A Prefeitura de Itajubá se-
gue trabalhando resolver a 

questão dos moradores de rua da 
cidade. O trabalho está sob a res-
ponsabilidade da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Social, 
que realiza rondas periódicas nos 
pontos onde essas pessoas costu-
mam se alojarem.

Os moradores de rua que acei-
tam a ajuda são encaminhados 
para o Centro Municipal de Tria-
gem e Acolhimento - CMTA, en-
tidade criada e administrada por 
uma igreja evangélica e mantida 
com recursos provenientes de 
subvenção municipal. Lá eles tem 
local para dormir, seis refeições di-
árias e recebem o apoio da equipe 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, com as seguinte ações:

•Restabelecer o vínculo fami-
liar dessas pessoas para que elas 
retornem para seus lares;

•Providenciar documentos 
pessoais, que a maioria dos mora-
dores de rua não possuem;

•Providenciar transporte  
quando são oriundos de outras 
localidades;

•Encaminhar para internação 

em clínicas de recuperação, quan-
do são pessoas que possuem vício 
em álcool e ou outras drogas;

Em uma das últimas rondas re-
alizadas, mais uma vez as equipes 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e do CMTA enfrentaram 
uma grande dificuldade que é a re-
sistência dos moradores de rua em 
aceitarem ajuda. É importante fri-
sar que a constituição garante aos 
cidadãos o direto de ir e vir, desta 
forma eles podem permanecer nas 
ruas se assim desejarem.

Na ronda acompanhada pela 
reportagem da Secretaria de Co-
municação, as equipes da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social e do 
CMTA visitaram o prédio abando-
nado do posto de combustível as 

margens da BR-459, na entrada da 
cidade e também o terreno na mar-
gem esquerda do Rio Sapucaí, em-
baixo da Ponte Tancredo Neves.

Em ambos locais foram encon-
trados usuários de drogas, muitos 
deles que ainda possuem residên-
cia e uma pequena parcela que 
dorme todos os dias ao relento. 
Nessa busca, apenas uma pessoa 
aceitou ser levado para o CMTA e 
receber ajuda.

Apesar das várias negativas 
por parte dos moradores de rua, 
a equipe de abordagem relata que 
há vários casos em que, após mui-
ta persistência, foram ganhando a 
confiança desses moradores de rua 
e eles acabaram aceitando o auxí-
lio. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
realiza evento em comemoração ao Dia dos Avós

A Prefeitura de Itajubá por 
meio do Secretaria Muni-

cipal de Desenvolvimento Social, 
realizou dia 23 de julho o “Chá 
da Vovó”, em comemoração ao 
Dia dos Avós. O evento reuniu 
os idosos participantes do Serviço 
de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos e foi realizado na 
Vila Vicentina, pelo segundo ano 
consecutivo. A festa também teve 
o apoio dos membros do Centro 
de Referência de Assistência So-
cial - CRAS, Antônio Carlos Pe-
reira Tiengo e Luzia Silva Riera.

Para proporcionar um dia festi-

vo aos vovôs e vovós, houve uma 
apresentação de oficina de dan-
ça pelos idosos do Grupo Melhor 
Idade, trazendo alegria aos idosos 
do núcleo do Lar da Providência, 
do núcleo da Melhor Idade e do 
núcleo da Vila Vicentina. Tam-
bém teve a participação do can-
tor sertanejo Thales Mendonça e 

ao final das apresentações foram 
oferecidos deliciosos quitutes e 
um sorteio de brindes doados por 
amigos e comerciantes da cidade.

A importância dessa fes-
ta foi, sobretudo, proporcionar 
para cada idoso um dia de mui-
ta descontração e muito riso. 
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Prefeitura reforma e amplia Policlínica 
e Postos de Saúde 

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria Mu-

nicipal de Sáude, deu início a re-
forma da Policlínica da Varginha. 
Essa reforma visa melhorar a es-
trutura física para o atendimento 
da população e a obra tem previ-
são de quatro meses de duração.

A reforma possibilitará ins-
talação de um posto de cole-
ta de sangue, já credenciado 
pelo Hemominas e um centro 
de especialidade odontológica.

Além disso, a ampliação de 
postos de saúde faz parte de ou-
tro pacote de ações da Prefeitura. 
Dentro dessas ações, os postos 
da Santa Rosa e Nossa Sra. de 
Lourdes/Vila Poddis, estão pas-
sando por uma ampliação em 

suas estruturas. Na Santa Rosa, 
será implantado um consultó-
rio odontológico que é o primei-
ro existente na região e na Nossa 
Sra. de Lourdes terá um aumento 
em sua estrutura de atendimento.

Todos esses atendimentos têm 
grande importância para a comu-
nidade local e a população será 
beneficiada com melhores con-
dições de atendimento nas uni-
dades de saúde desses bairros. 

Funcionários da Prefeitura realizam curso 
sobre licitações e pregão eletrônico

Os funcionários da Secretaria 
Municipal de Planejamen-

to participaram, de 28 a 30 de julho, 
do curso Compras Net do Serviço 
Federal de Processamento de Da-
dos - Serpro, em Belo Horizonte.

O curso aborda os procedimen-
to de compras online por meio do 
programa Compras Net e por pre-
gão. Os funcionários receberam in-
formações sobre a lei 8666/93 - que 
trata sobre licitações - e também das 
aplicações em pregões eletrônicos. 
Tudo isso como forma de incenti-
vo para o uso desses recursos, dan-
do oportunidade de atingir mais 
fornecedores no âmbito nacional.

O benefício que o curso vem 
trazer para a Prefeitura, será na 
obtenção de maior quantidade de 
fornecedores pela internet, além 
da oportunidade de verificação de 
preços e participação de pregões em 
andamentos em outras autarquias. 
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Mês de julho foi marcado por excelentes 
resultados do esporte itajubense

A segunda quinzena de ju-
lho foi marcada por vários 

eventos esportivos em Itajubá e 
excelente desempenho de nossos 
atletas em competições externas.

Itajubá classifica 10 enxadristas 
para o campeonato mineiro

Com o apoio da Prefeitura de 
Itajubá foi realizado nos dias 19 e 
20 de julho, no Ginásio Poliespor-
tivo Tigre Maia (Tigrão), o “V Tor-
neio Aberto de Xadrez de Itajubá”, 
organizado pelo Sr. José Eduardo 
Carneiro Menezes em conjunto com 
a Federação Mineira de Xadrez.

A competição valeu vaga para 
o campeonato mineiro e Itajubá 
classificou 10 atletas entre os 20 
competidores de oito cidades da 
região que disputaram. Os itaju-
benses que representarão Itajubá 
no campeonato mineiro são: Aé-
cio Zózimo Bustamante - Vetera-
no; José Esber - Veterano; Rodri-
go Antonio Grillo; José Eduardo 
Carneiro Menezes; Lúcio Flávio 
Corrêa Lemes; Eduardo Esber; Isa-
bella Ribeiro de Freitas - SUB-12; 
Walter de Alcântara Menezes - Ve-
terano; Luciano Corrêa Lemes; Vi-
vian dos Santos Carvalho - Sub-12.

Futsal feminino sub 17 conquista 
inédita medalha de bronze nos 

Jogos da Juventude 2014

Aconteceu entre os dias 16 
e 20 de julho, na cidade de Po-
ços de Caldas – MG, a fase final 
dos ‘Jogos da Juventude – JOJU 
2014’. A equipe Itajubense de 
futsal feminino terminou a com-
petição com um inédito 3º lugar, 
sofrendo apenas uma derrota.

Os “Jogos da Juventude – 
JOJU” são destinados a adolescen-
tes até 17 anos, de ambos os sexos, 
em todas as modalidades coletivas 
e individuais. Serve de prepara-

ção dos atletas que futuramente 
comporão as equipes adultas da 
cidade nas diversas modalidades.

A Prefeitura de Itajubá pa-
rabeniza as garotas do fut-
sal: Irys, Thyffanny, Lysa, 
Susan, Gabriele e Bruna.

XXIII Campeonato Mineiro de 
Kung Fu Wushu foi um sucesso

Aconteceu nos dias 26 e 27 de 
julho, no Ginásio Poliesportivo da 
Universidade Federal de Itajubá - 
Unifei, o “XXIII Campeonato Minei-
ro de Kung Fu Wushu”, com apoio 
da Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer e realizado pela Federa-
ção Mineira de Kung Fu Wushu/
Associação QI de Cultura Chinesa.

Mais de 142 atletas de 7 cidades 
mineiras participaram do Cam-
peonato, que teve como grande 
vencedora a equipe itajubense da 
Associação QI de Cultura Chi-
nesa, do professor Silvio Kato.

Como ponto alto do evento, 
destaque para o início das compe-
tições de Atletas Especiais, que fo-
ram representados por 11 atletas da 
APAE de São Sebastião do Paraíso.

Resultado final por equipe:

1º Lugar – Associação QI de 
Cultura Chinesa – 118 pontos.

2º Lugar – Associação Tan Lan 
Shaolin de Leopoldina – 87 pontos

3º Lugar – Associação Inter-
nacional de Arte Marcial Chi-
nesa Ouro Preto – 58 pontos. 
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Consultoria do Serviço Sala do Empreendedor 
orientará empreendedores e empresários 

A Prefeitura de Itajubá, por 
meio da Secretaria Muni-

cipal de Ciência, Tecnologia, In-
dústria e Comércio desenvolveu 
o serviço Sala do Empreendedor. 
Esse projeto visa orientar e possi-
bilitar a novos empreendedores 
ou empresários, a oportunidade 
de se informarem ou tirarem dú-
vidas com consultores capacita-
dos sobre abertura de empresas.

Na Sala do Empreendedor tam-
bém é possível se informar sobre 
procedimentos a serem adota-
dos para solucionar problemas 
que porventura possam ocorrer.

A Sala do Empreendedor é o 
primeiro passo que o empresário 
deve dar para abrir um negócio, 
gerando uma melhoria no enten-
dimento de tudo aquilo que englo-
ba a abertura de um novo negócio.

O atendimento é gratuito 
e o horário de funcionamen-
to é de 11h às 17h, na Rua Cel 
Francisco Brás, 42 - Centro. 

Após realização de concurso, Guarda Municipal 
aumentará seu efetivo 

A Prefeitura de Itajubá pro-
moveu recentemente 

um novo concurso público para 
ingresso na Guarda Municipal. 
O quadro efetivo era de 19 inte-
grantes e, com o concurso, foram 
abertas mais 30 vagas, chegando 
ao efetivo total de 50. Aqueles que 
passaram no concurso passarão 
pelo curso de formação que tem 
previsão de 476 horas.

O Comandante da Guarda Mu-
nicipal, Reginaldo Monteiro, disse 
que é muito importante a realiza-
ção do concurso, e que a amplia-
ção da Guarda Municipal é uma 

urgência de Itajubá, pois foi obser-
vado que transmitir segurança e 
levar qualidade de vida para a po-
pulação é fator determinante para 
a segurança pública e acrescentou 
que o propósito é ter uma Guarda 
Municipal amiga da população.

Dentre as atividades executa-
das pela Guarda Municipal, estão 
a vigilância e proteção dos bens, 
serviços e instalações municipais, 
o auxílio na fiscalização e contro-
le do trânsito, e a participação de 
maneira ativa nas comemorações 
cívicas e atuar em eventos progra-
mados pelo município. 
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Prefeitura oferece gratuitamente 
consultas Oftalmológicas na 

Policlínica da Varginha 

A Prefeitura de Itajubá por 
meio da Secretaria de Saú-

de, está dando continuidade aos 
atendimentos no Ambulatório de 
Oftalmologia criado na Policlíni-
ca da Varginha. O ambulatório 
está funcionando há cerca de 2 

meses, fazendo atendimento de 
oftalmologia e principalmente o 
exame de refração que é o exame 
de avaliação de grau, ou seja, se 
há necessidade do uso de óculos.

Atualmente, os atendimentos 

em oftalmologia são a maior de-
manda no município, com uma 
fila de espera de 3000 pessoas. 
Com os atendimentos do ambu-
latório esse número já está dimi-
nuindo pois estão sendo atendi-
das cerca de 200 pessoas por mês. 


