
Informativo A Prefeitura Faz

A prestigiosa aceitação obtida de realização de matrícula escolar, ção social.

pelo 1º número do informativo as campanhas implementadas Este informativo, marcado pelo 
“Novo Tempo” muito nos incen- visando à proteção da saúde ou da princípio da impessoalidade, é 
tiva a dar continuidade a esse tra- cidadania são, por exemplo, uma prestação de contas de tudo o 
balho de prestação de contas das direitos fundamentais garantidos que a Prefeitura possa fazer pelo 
ações da Prefeitura Municipal. e reforçados pela publicidade dos bem da comunidade itajubense.

atos públicos.A finalidade deste informativo Nestes tempos de marcantes 
é fazer da publicidade a melhor A publicidade institucional reivindicações sociais, é dever da 
garantia da moralidade da condu- oficial para divulgar programas, Administração Pública Municipal 
ta do administrador público, via- obras, serviços e campanhas ser a mais transparente possível 
bilizando, deste modo, o exercício torna-se um dever do administra- em suas ações. Garantir essa 
popular do controle do poder. dor na medida em que, revestida transparência é a missão do 

de caráter educativo e informa-A gratuidade de determinados serviço prestado por este infor-

tivo, busque sempre uma orienta-serviços públicos, a necessidade mativo.

Prestação de Contas
legitima o poder público

Prefeitura Municipal de Itajubá - MG

Edição 002 / Junho 2013
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Uma comitiva liderada pelo chefe 
do Executivo Municipal esteve em 
Brasília na última semana de junho, 
reunindo-se com quatro ministros. 
Composta por dois secretários de 
Estado – Bilac Pinto (Desenvolvimen-
to Regional e Políticas Públicas) e 
Nárcio Rodrigues (Ciência e  
Tecnologia), pelo reitor da Unifei, um 
secretário municipal e um vereador 
obteve resultados com saldo positivo.

No ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, a comitiva foi rece-

polícia rodoviária sobre o índice de da destinação de mais dois tratores bida pelo ministro Marco Antonio 
acidentes no local, entre outros dados para atender produtores rurais de Raupp. O principal assunto tratado 
importantes. Diante de tudo o que foi Itajubá. Ele se comprometeu ainda a foi a implantação do Centro Nacional 
exposto, o ministro determinou que estudar a possibilidade de viabilizar de Tecnologias de Helicópteros – 
fosse feito um estudo de urgência melhorias ou novas instalações para o CNTH, para cujo projeto executivo o 
para uma solução do problema e que, Ceasa.ministro anunciou a liberação de R$ 6 
caso o viaduto não possa ser viabiliza-milhões.
do logo, pelo menos sejam colocados 
os redutores de velocidade e seja 
modificado o trevo, como foi feito em 

O ministro Fernando Bezerra rece-Piranguinho.Com o ministro César Borges, a 
beu a comitiva e a demanda foram os pauta principal foi a necessidade de 
barramentos para evitar enchentes melhorias no trevo do Jardim das 
em Itajubá e região. “Tivemos uma Colinas. Apresentou-se um relatório 
reunião de duas horas com o corpo téc-Com o titular da Pasta, Antônio com fotos de acidentes, imagens da 
nico do ministério e depois voltamos Andrade, foi firmado o compromisso paralisação de protesto, números da 
à sala do ministro. Conseguimos o 
OK dele para a liberação de verba de 
R$ 146 milhões para o barramento dos 
Freires, que é o que mais influencia na 
proteção contra enchentes em 
Itajubá”, explica o chefe do Poder 
Executivo itajubense.

A comitiva esteve com a equipe 
técnica desse ministério para tratar da 
canalização aberta dos ribeirões José 
Pereira, Anhumas e Água Preta, bus-
cando solução para o problema das 
cheias.

Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Ministério da Integração 
NacionalMinistério dos Transportes

Ministério da Agricultura

Ministério das Cidades

Viagem a Brasília:
Resultados Positivos

Reunião no Ministério de Ciência e Tecnologia

Reunião no Ministério dos Transportes
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Governo

Na segunda-feira, dia 01, Itajubá - Aciei, Remy de Andrade um levantamento sobre as neces-

sidades dos usuários, tais como os realizou-se a primeira reunião da Filho; pela Câmara dos Dirigentes 
atrasos constantes.comissão, formada a pedido do Lojistas - CDL, Daniel Saponara El 

Poder Executivo Municipal, para Alam; pela Central das Associa- O representante da Valônia, 
discutir soluções do transporte ções de Moradores de Bairros Ur- por sua vez, explicou as dificulda-
público municipal. banos e Rurais de Itajubá – Camu- des que a empresa tem para 

ri, Cláudio Alencar; pelo Sindicato oferecer melhores serviços.Estiveram presentes: pelo 
dos Trabalhadores Rodoviários, 

Poder Executivo Municipal, o Ao fim da reunião, ficou Jurandir Oliveira; pelo Expresso 
Secretário Municipal de Finanças, acordado que a empresa fornecerá 

Valônia, Romeu Fiúza, e pela 
Petter Rennó; pela Transparência cópias da planilha de custos para 

Câmara Municipal de Itajubá, 
Itajubá, Luiz Antônio Dias Santia- que todos os membros da comis-

vereador José Maria Silva.
go; pela Associação Comercial são possam estudá-la antes do 

próximo encontro.Industrial e Empresarial de No primeiro momento, foi feito 

Comissão de Transporte Público 
se reúne pela primeira vez
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Saúde

A equipe do programa Estratégia de uma banda de idosos formando Além da música e danças, também 

de Saúde da Família do bairro houve comes e bebes. No cardápio da um grupo musical com viola, violão, 
Medicina reuniu os pacientes do bair- festa, a tradicional canjicada, chá de acordeom e pandeiro. Além das músi-
ro, em especial idosos, para uma Festa gengibre, refrigerante e pipoca.cas de arrasta-pé, eles fizeram a apre-
Junina. A festança aconteceu na sentação da dança de São Gonçalo, tra- O evento foi prestigiado pelo 
manhã de quarta-feira, dia 26, na área dição cultural segundo a qual os que grupo de terceira idade, Estrela do 
de churrasco do Albatroz, gentilmen- participam reverenciando o santo, Amanhã, que saiu do bairro Novo 
te cedida pelo DA Med. sem nunca dar as costas à imagem, Horizonte especialmente para partici-

Quem compareceu dançou ao som recebem a graça de uma cura. par da festa.

Na tarde da última sexta-feira, dia Além da tradicional quadrilha, chá de gengibre e refrigerante.
27, os profissionais do Estratégia de com a participação de funcionários 
Saúde da Família do bairro Santo do ESF e pacientes, houve bingo com O evento também contou com a 
Antônio, realizaram uma festa juni- prendas doadas por empresários e participação e colaboração da 
na para os pacientes da 3ª idade assis- pessoas físicas do bairro. No cardá- Associação de Moradores do Bairro 
tidos pela unidade. pio, canjica, pipoca e refrigerante. Santo Antônio.

ESF Medicina realiza festa junina para idosos do bairro

ESF Santo Antônio faz festa junina para pacientes da 3ª Idade

Equipe do ESF da Medicina Dança de São Gonçalo

Equipe do ESF distribui comes e bebes Passo da quadrilha
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Na tarde da última quarta-feira, tes assistidos pela unidade. no sorteio realizado ao final da festa.

dia 27, os profissionais do Estratégia Quem esteve por lá se fartou com Houve também a tradicional qua-
de Saúde da Família do bairro pastéis de milho, canjicada, chá de drilha, que reuniu profissionais da 
Avenida/São Judas Tadeu promove- gengibre e refrigerante. Os mais sor- equipe de saúde e moradores do bair-

ram uma Festa Junina para os pacien- tudos ganharam cartuchos de doces ro.

A equipe do programa Estratégia estatística de fumantes entre os e Imagens.
de Saúde da Família e Unidade Básica usuários da unidade de saúde. As agentes comunitárias de Saúde 
de Saúde (ESF/UBS) do bairro No dia 03, quarta-feira, foram também realizaram panfletagem e 
Cruzeiro realizou, de 01 a 05 de julho, realizadas duas palestras. A primeira orientação aos alunos da E. E. 
a Semana de Sensibilização contra o delas sobre saúde bucal e os Antônio Rodrigues de Oliveira 
Tabagismo. problemas causados pelo uso do (Polivalente).

Durante toda a semana, os profis- cigarro, proferida pelas dentistas do Um detalhe importante do 
sionais da unidade, devidamente serviço de odontologia da Secretaria trabalho foi a decoração da unidade 
uniformizados, distribuíram um Municipal de Saúde, Karen e de saúde com diversos cartazes, 
informativo produzido pela própria Luciana. faixas, placas, tanto nos ambientes 
equipe do ESF alertando para os A segunda palestra foi proferida internos como externos. O intento 
malefícios do cigarro . pela médica do ESF Cruzeiro, Dra. era fazer com que ninguém ficasse 

No período, foi realizada, ainda, Fernanda Ferreira de Barros Campos, indiferente à Semana de Sensibi-
uma pesquisa para levantar a com o título Tabagismo em Números lização contra o Tabagismo.

ESF Avenida/São Judas Tadeu realiza festa junina para pacientes do bairro

ESF/UBS do Cruzeiro realiza Semana Antitabagismo

Panfletagem na porta da Escola Polivalente

Funcionários e pacientes dançam quadrilha Pacientes ganharam brindes no sorteio

A USB foi toda decorada com o tema do combate ao tabagismo
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26 de junho é o Dia Internacional veram presentes: a Polícia Militar, sentação de uma banda pop rock for-

de Combate às Drogas e, em Itajubá, com o Programa Educacional de mada por alunos da Escola Estadual 
a data foi marcada por um evento rea- Resistência às Drogas e à Violência – Silvério Sanches, que teve participa-
lizado pela Secretaria Municipal de Proerd; Fundação de Ensino e ção especial de um policial militar 
Saúde na Praça Theodomiro San- Pesquisa de Itajubá – Fepi, com os cur- como baterista e um grupo de Street 
tiago. sos de Psicologia e de Farmácia; Dance. Segundo a psicóloga da 

Centro de Atenção e Prevenção às Secretaria Municipal de Saúde, Entidades públicas, privadas e 
Doenças Sexualmente Transmis- Fabiana, o intuito das apresentações ONG's, que, direta ou indiretamente, 
síveis – CAP DST; Instituto Laura é mostrar que há opções de lazer atuam no combate às drogas monta-
Saia Palombo; Alcoólicos Anônimos; para ocupar a mente dos jovens e, ram tendas para distribuir material 
e Narcóticos Anônimos. assim, evitar o contato deles com as informativo sobre os malefícios e 

perigos das drogas. Entre elas, esti- O evento ainda contou com a apre- drogas.

Secretaria Municipal de Saúde realiza evento 
no Dia Internacional de Combate às Drogas

Saúde

Tendas de entidades que atuam no combate às drogas foram montadas na Praça Theodomiro Santiago

Banda da E. E. Silvério Sanches, com um policial  militar na bateria A estrutura montada chamou a atenção de quem passava pelo local
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Na última semana, Itajubá rece- todos os pré-requisitos do Go-

beu uma equipe da Escola de verno Estadual e já solicitou o 

Saúde Pública de Minas Gerais, credenciamento. Nossa equipe da 

que apresentou aos gestores da Secretaria de Saúde está orientan- O Programa “Aliança pela 
Saúde de Itajubá e municípios cir- do as demais entidades que atuam Vida” é uma parceria do Governo 
cunvizinhos o Programa Aliança no tratamento de dependentes de Minas com entidades da socie-
pela Vida. Por meio dele, o Estado químicos, para que elas cumpram dade civil para enfrentar um dos 
custeia o tratamento de depen- os pré-requisitos e também pos- graves flagelos da vida contem-
dentes químicos em Centros de sam se cadastrar no Programa”, porânea: a luta contra as drogas.
Tratamento e/ou Comunidades explica.

Esse programa é um dos resul-
Terapêuticas cadastradas. Os técnicos do Governo Esta- tados do Decreto Nº 45.551, assi-

O Secretário Municipal de dual explicaram como funciona o nado pelo governador Anastasia, 
Saúde, Ricardo Zambrana, relatou programa, dando detalhes impor- determinando a aplicação de até 
que Itajubá já se cadastrou e que, tantes, como a obrigatoriedade de 1% do orçamento de órgãos e 
inclusive, tem uma instituição implantação de ponto biométrico secretarias do Estado, que desen-
apta a atender pelo programa. “O (identificação com impressão volvam programas sociais, a pro-
Instituto Laura Saia Palombo, com digital) para funcionários das jetos de prevenção e combate às 

drogas.sede no bairro Açude, atende a entidades e pacientes atendidos.

O Programa 

Aliança pela Vida

Itajubá adere ao Programa 
Antidrogas Aliança pela Vida
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Administração

A Secretaria de Administração, clara e, por isso, foi montada a primei- um primeiro passo na direção da exce-

ra turma de 25 pessoas. O curso se rea-com o apoio da Secretaria de Ciência e lência do atendimento. “Nossos cida-
lizou nos dias 27 e 28 de junho, nas ins-Tecnologia, realizou o primeiro Curso dãos merecem um bom atendimento 
talações do CVT.de atendimento ao público, com e nossos servidores receberão ferra-

alguns servidores da PMI. A necessi- mentas de trabalho para isso”, diz o Segundo os gestores das pastas res-

dade de melhorar o atendimento é  secretário de Administração.ponsáveis pelo curso, esse é apenas 

A Secretaria Municipal de Admi- As condições de trabalho do pes- preocupação com nosso pessoal e o 

nistração iniciou um trabalho de esforço para que possamos ter con-soal na Fábrica de Manilhas e 
melhoria das condições de trabalho dições de trabalho cada vez melho-Bloquetes eram muito precárias. 
dos funcionários da Fábrica de res”, diz o gestor da pasta de Após visita da equipe da Secretaria 
Manilhas e Bloquetes da Prefeitura. Administração.de Administração foi feito levanta-

mento das necessidades do pessoal A primeira providência foi a com- A entrega do material de trabalho 
e foram comprados uniformes e pra de Uniforme e Equipamentos de - primeiro lote de uniformes, botas, 
equipamentos de segurança do tra-Proteção Individual – EPI para esses luvas e protetores auriculares - acon-

trabalhadores. balho. “Essa atitude demonstra a teceu no dia 27 de junho.

Secretaria de Administração realiza Curso de Atendimento ao Público

Funcionários da Fábrica de Blocos recebem uniformes e EPI's

Uniformes e EPI´s foram entregues aos funcionários da Fábrica de Bloquetes e Manilhas

Turma do curso de atendimento ao público Aula do curso de atendimento ao público
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Curso de Formação de Gestores de Cultura
reúne profissionais da área em Itajubá

As palestras foram muito elogiadas pelos participantes do curso

O Curso de Formação e Qualificação de 
Gestores de Cultura do programa "Território do 
Saber", em parceria com o SEBRAE-MG, foi 
considerado um sucesso pelos organizadores. 
Gestores de Itajubá e de cerca de 10 municípios 
vizinhos concluíram, com êxito, o curso.

Além da grade curricular do curso, os partici-
pantes consideraram que tão importante 
quanto, ou mais, foi a troca de experiência entre 
os profissionais. 

A avaliação é de que o curso cumpriu o seu 
objetivo, que é formar empreendedores e 
gestores de negócios na área cultural. Foram 
abordados temas como o planejamento de 
projetos culturais, processo de gestão de progra-
mas, projetos e ações culturais diversas.
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A prefeitura Municipal de Itajubá ruas Belo Horizonte, Maria José abandonou o canteiro de obras.
iniciou, na última semana, as obras Pereira e Projetada; na primeira, o Nesta oportunidade, a Prefeitura 
de calçamento no Loteamento trabalho já está mais adiantado e os está realizando o trabalho em 
Sapucaí, no bairro Boa Vista. O bloquetes também já estão sendo parceria com a empresa que tem 
secretário municipal de Obras, que é assentados. contrato para recomposição do 
engenheiro civil, está acompanhan- O calçamento do local havia sido pavimento na cidade; a Secretaria de 
do e orientando o trabalho. iniciado há cerca de dois anos, porém Obras realiza o preparo do solo e essa 

O preparo da base para receber o a empresa que havia ganhado a empresa faz o assentamento dos 
pavimento está sendo realizado nas licitação para a execução do trabalho bloquetes.

Obra de calçamento no Loteamento Sapucaí é retomada pela Prefeitura

Preparação do terreno para o calçamento da rua Trabalhadores assentam os meio-fios

A Prefeitura Municipal de Avenida Dr. Antônio Braga Filho bloquetes. A obra é um pedido 
Itajubá está promovendo a (Av. da Fepi). antigo dos frequentadores da feira 
revitalização das margens do Rio Uma equipe está realizando a de sábado, a qual é realizada na 
Sapucaí, o trecho que está com o capina, plantio de árvores e avenida, e dos alunos do Centro 
trabalho mais avançado é o da pavimentação da calçada, com Universitário de Itajubá - Fepi.

Iniciada pavimentação de calçadas às margens do Sapucaí

Trecho já arborizado e pavimentado da avenida Dr. Antônio Braga Filho, no bairro Porto Velho, facilitará a vida dos pedestres
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A Secretaria Municipal de feiras livres) em 2013. Os gráficos o município junto dos recursos do 
Agricultura registrou um cres- dos romaneios dos primeiros Valor Adicionado Fiscal – VAF.
cimento considerável dos ro- meses do ano comprovam esse O crescimento se deve a me-
maneios (soma do peso de pro- crescimento. Os impostos arre- lhora na logística de captação de 
dutos hortifrutigranjeiros co- cadados são enviados ao Estado dados da comercialização de 
mercializados no Ceasa e nas de Minas Gerais e retornam para produtos hortifrutigranjeiros.

Melhora na logística de captação de dados
gera crescimento dos romaneios
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A Secretaria Municipal de Agricultura está promovendo a capacitação dos produtores rurais do 
município; para isso criou o Circuito de Palestras. 
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A Associação Comercial Indus- Internacional de Combate às toda a manhã de 26 de junho, para a 

Drogas.trial e Empresarial de Itajubá – distribuição de folders informativos 

Aciei, com o apoio da Guarda e adesivos que chamam atenção Funcionários da Aciei e Guardas 
Municipal, realizou uma blitz para o flagelo das drogas, princi-Municipais se posicionaram na 

informativa para marcar o Dia Avenida dos Ferroviários durante palmente entre os jovens.

Aciei e Guarda Municipal realizam blitz contra as drogas

Panfletagem com material informativo referente ao combate às drogas.
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Itajubá já elegeu os delegados para Municipal de Itajubá, Sr. Robson Vaz Regionalização.
defender as propostas do município de Lima; assistente social do Tribunal Após a discussão, as propostas 
na X Conferência Estadual de Assis- de Justi-ça da Comarca de Itajubá, foram colocadas em votação e, em 
tência Social, que acontecerá nos dias Sra. Raquel Cardins Girão; presidente seguida, ocorreu também o pleito 
16, 17 e 18 de outubro de 2013, em Belo do Conselho Municipal de Assis- para eleger os delegados que repre-
Horizonte - M.G. A eleição dos repre- tência Social, Sr. Hamilton Carlos sentarão Itajubá na X Conferência 
sentantes do município e a discussão Machado Filho. Estadual de Assistência Social.
das propostas aconteceram na VIII O evento foi abrilhantado pelo Os delegados eleitos foram: repre-Conferência Municipal de Assistência coral infantil do Centro de Apoio sentante dos trabalhadores da área de Social, realizada em 26 de junho no Nossa Senhora do Sagrado Coração Assistência Social (área governamen-anfiteatro Albert Sabim (Faculdade de (antiga Casa de Meninos Wenceslau tal) - Roberta dos Santos Rezende; Medicina), por meio de parceria entre Neto). representante de outras políticas o Conselho Municipal de Assistência 

Após a abertura solene, foi desfei- (área governamental) - Josmar Social - CMAS e a Secretaria 
ta a mesa de autoridades e foram for- Ernesto de Souza; Gestor de Municipal de Assistência Social.
mados três grupos de trabalho para Assistência Social (área governamen-

A Conferência Municipal contou discutir seis eixos: Eixo 01 - O Cofi- tal) - André Luiz Cury de Souza; 
com a presença de 130 representantes nanciamento obrigatório da Assistên- representante dos trabalhadores da 
de entidades assistenciais, públicas, cia Social; Eixo 02 - Gestão do SUAS: área (sociedade civil) - Sra. Léa  
privadas e do terceiro setor. Vigilância Socioassistencial, Proces- Duarte Passos Valim Araújo; repre-

Esitveram presentes, ainda, as sos de Planejamento, Monitoramento sentante de entidade de Assistência 
seguintes autoridades, que compuse- e Avaliação; Eixo 03 - Gestão do Tra- Social (sociedade civil) - Sra. Miriam 
ram a Mesa: secretário municipal de balho; Eixo 04 - Gestão dos Serviços, Ribeiro Fortes; Usuária (sociedade 
Assistência Social, Sr. André Luiz Programas e Projetos; Eixo 05 - Gestão civil) - Vera Lúcia dos Santos 
Cury de Souza; presidente da Câmara dos benefícios no SUAS; Eixo 06 – Cardoso.

Itajubá elege delegados e vota propostas para
Conferência Estadual de Assistência Social

Um bom público participou do evento Autoridades falaram da importância da conferência


