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Assinada Ordem de 
Início da Obra do 

Aeroporto de Itajubá
No início da tarde de 17 de 

julho, foi realizada a Ce-
rimônia de Ordem de Início das 
Obras do Aeroporto de Itajubá. 
O evento se deu na sede da Heli-
bras e contou com a presença de 
autoridades municipais, regio-
nais, estaduais e federais. 

O governador Antônio Anas-
tasia foi representado pelo Secre-
tário de Estado de Transportes 
e Obras Públicas, Carlos Melles, 
que, junto com o Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Re-

gional e Política Urbana, Bilac 
Pinto, foi recebido pelo prefeito 
de Itajubá, Rodrigo Riera, e pelo 
vice-presidente de operações da 
Helibras, Richard Marelli. 

A Ordem de Início foi assi-
nada pelo Secretário de Estado,        
Carlos Melles e pelo diretor do 
Departamento de Obras Públi-
cas do Estado de Minas Gerais, 
Fernando Antônio Iannotti; as-
sinaram, como testemunhas, o 
prefeito de Itajubá, Rodrigo Ri-
era, o Secretário de Estado, Bi-

lac Pinto e o vice-presidente de 
operações da Helibras, Richard 
Marelli. Juntos, eles entregaram 
o documento para o senhor Tito 
Roqueti, vice-presidente da em-
presa Aterpa, responsável pela 
execução da obra. 

O prefeito municipal agrade-
ceu ao Deputado Federal e Secre-
tário Bilac Pinto, ao Secretário de 
Estado Carlos Melles e pediu que 
esses transmitissem os votos de 
gratidão ao governador Antônio 
Anastasia. Ele relembrou seu em-
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Assinada Ordem de 
Início da Obra do 

Aeroporto de Itajubá

penho, desde o início da carreira 
política, por esta obra; agradeceu 
também aos políticos da cidade 
que lutaram por essa causa e 
frisou que o aeroporto será im-
portantíssimo para a cidade. Ele 
citou, ainda, as negociações para 
conquista de novas indústrias, 
revelando que Itajubá é muito 
competitiva sempre, porém, 
muitas vezes, não concluía com 
sucesso uma negociação devido 
à inexistência de um aeroporto. 

As autoridades estaduais, por 
sua vez, parabenizaram a cidade 
de Itajubá e o prefeito Rodrigo 
Riera pela conquista e reforçaram 
o compromisso do Governador  
Anastasia em fazer de Itajubá um 
polo tecnológico em asas rotati-
vas. 

O aeroporto 

O valor licitado da obra foi de 
R$ 65.995.729,00 e o aeroporto de-
verá ter uma pista   de pouso de 
1.400 x 30m, pátio de aeronaves, 
terminal de passageiros, seção de 
salvamento e combate a incêndio, 
cerca de área patrimonial, além 
da implantação de balizamento 
noturno e sinalização horizontal. 
A obra estará concluída em 600 
dias.

Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas e deputado federal, Carlos Melles
e o Diretor do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, Iannotti,

assinam a ordem de início das obras do Aeroporto de Itajubá

Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Bilac Pinto
e o Prefeito de Itajubá, Rodrigo Riera, assinam como testemunhas

A cerimônia foi acompanhada 
por empresários e autoridades 
locais
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Representantes do Poder Executivo Municipal,
do Hospital Escola e da Santa Casa assinaram
Termo de Cooperação Técnica para a Gestão

Integrada da Saúde de Itajubá

Foi realizada, na noite de 15 de 
julho, no Anfiteatro Albert Sa-

bin (Faculdade de Medicina), a ce-
rimônia de assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica para a Gestão 
Integrada da Saúde de Itajubá. O 
documento sela o compromisso de 
cooperação assumido pelo Hospital 
Escola e a Santa Casa de Misericór-
dia de Itajubá, que teve como inter-
locutor a Prefeitura Municipal de 
Itajubá. 

Estiveram presentes na soleni-
dade funcionários das três institu-
ições, Hospital Escola, Santa Casa e 
Prefeitura de Itajubá, além de auto-
ridades civis e militares da cidade e 
região. 

A Mesa de cerimônia foi com-
posta pelas seguintes autoridades:  
Prefeito Municipal de Itajubá, Sr. 
Rodrigo Imar Martinez Riera; Vice-
prefeito, Christian Gonçalves Tibur-
zio e Silva; Diretor Geral do Hos-
pital Escola de Itajubá e Diretor da 

Faculdade de Medicina, Dr. Rodolfo 
Cardoso; Provedor da Santa Casa 
de Misericórdia, Sr. Marcos Antônio 
Gomes; Secretário de Estado de De-
senvolvimento Regional e Política 
Urbana, Deputado Federal Olavo Bi-
lac Pinto Neto; Juiz Diretor do Fórum 
de Itajubá, Dr. Selmo Sila de Souza; 
Presidente da Câmara Municipal de 
Itajubá, Vereador Robson Vaz; Se-
cretário Municipal de Coordenação 
Geral e Gestão, Sr. Adilson Antônio 
Primo; Secretário Municipal de 
Saúde, Ricardo Zambrana; Sr. Depu-
tado Estadual, Ulysses Gomes. 

O Termo de Cooperação Técnica 
foi assinado pelo prefeito munici-
pal, Rodrigo Riera, pelo diretor da 
Associação de Integração Social de 
Itajubá - Aisi, Dr. Kleber Lincoln 
Gomes e pelo provedor da Santa 
Casa de Misericórdia, Sr. Marcos 
Antônio Gomes. 

As autoridades que discursaram 
sobre o Termo de Cooperação foram 

unânimes em afirmar que se tratava 
de um momento histórico para a 
Saúde de Itajubá. O prefeito Rodrigo 
Riera citou várias conquistas da Pre-
feitura neste ano, como o aeroporto, 
recursos para construção de UBS’s, 
novas farmácias públicas, teatro 
municipal, novas pontes e passare-
las sobre o Rio Sapucaí, compra de 
dezenas de veículos para a Saúde, 
construção de novas creches, lim-
peza da calha dos ribeirões. Em sua 
visão, porém, a união entre o Hos-
pital Escola e Santa Casa é a maior 
vitória da cidade dentro de muitos 
anos. “Quero, em nome do povo de 
Itajubá, o qual represento neste mo-
mento, agradecer, de coração, a to-
dos os membros do Hospital e Santa 
Casa por terem a grandeza de darem 
as mãos. Não há outro caminho para 
o sucesso, que não o da conciliação”, 
declara. 

Prefeitura de Itajubá, Hospital 
Escola e Santa Casa assinam 
termo de cooperação técnica
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Prefeitura de Itajubá, Hospital 
Escola e Santa Casa assinam 
termo de cooperação técnica

O Coral da Mantiqueira abrilhantou o evento, cantando o Hino Nacional, 
Hino de Itajubá e uma canção popular

Na ocasião a Prefeitura também recebeu uma 
ambulância do Governo Federal

Autoridades municipais, estaduais e regionais acompanharam a cerimôniaPúblico e autoridades durante a execução do hino de Itajubá

Provedor da Santa Casa, Marcos Antônio Gomes, recebe placa de 
homenagem das mãos do prefeito municipal.

Diretor do Hospital Escola, Dr. Rodolfo Cardoso,
foi homenageado com a placa concedida pela Prefeitura Municipal
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Prefeitura regulariza a 
distribuição de remédios

em toda a cidade
A Secretaria Municipal de Saúde 

comunica que já foi regulariza-
da a distribuição de medicamentos 
em toda a cidade.

A entrega de remédios estava 
comprometida devido ao atraso dos 
fornecedores do Governo Estadual 

e dos fornecedores do município, 
sendo que, no caso deste último, foi 
preciso recorrer à justiça para que a 
empresa vencedora da  licitação en-
tregasse os medicamentos. 

Dessa forma, a população já pode 
encontrar todos os medicamentos da 

Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais – Remume. Outro dado 
importante é que a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde incluiu na Remume 
diversos novos medicamentos, que 
antes só eram fornecidos, gratuita-
mente, mediante estudo social. 

Lista de medicamentos é ampliada com a inclusão de vários remédios que, 
a partir de agora, serão distribuídos gratuitamente à população itajubense
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Prefeitura regulariza a 
distribuição de remédios

em toda a cidade
Neste mês de julho, a Prefeitura 

Municipal de Itajubá foi con-
templada, em programa do Gover-
no Federal, com mais de R$ 1,2 mil-
hões em recursos para construção 
e reformas de unidades básicas de 
Saúde. Isso ocorreu porque a equipe 
da Secretaria Municipal de Saúde 
inscreveu Itajubá no programa 
Requalifica UBS - Unidade Básica 
de Saúde, do Governo Federal, que 
disponibiliza esse tipo de recurso. 

Por meio de projetos enviados 
no mês de abril, a cidade foi con-
templada com duas novas unidades 
e ESF, no valor de R$ 408 mil cada, 
uma a ser construída no bairro Ano 
Bom e outra no bairro Boa Vista. A 
Prefeitura foi contemplada também 
com a reforma da policlínica da 
Varginha, no valor de R$348.911,00 
e com a reforma da Unidade Básica 
de Saúde da Vila Rubens, no valor 

Itajubá recebe 1,2 milhões 
para reformas e construção 

de unidades de saúde

Modelo similar às unidades de ESF que serão construídas em Itajubá

Primeira “Farmácia de Minas” de 
Itajubá será no Novo Horizonte

Itajubá foi contemplada pelo 
Programa Farmácia de Minas, 
com uma unidade básica que 
será implantada no bairro Novo 
Horizonte. 

Os recursos já estão em caixa, 
e a farmacêutica responsável 
pela nova unidade, Karina da 
Costa Sassi Bortoloti, junto com 
outro farmacêutico da Prefeitu-
ra, José Marcelo Pereira da Silva, 
está em Belo Horizonte fazendo 
treinamento com os técnicos do 
Governo do Estado. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde está prestes a conquistar, 

Modelo de unidade da 
Farmácia de Minas

ainda, uma unidade central, que 
é uma farmácia maior, para onde 
serão enviados os medicamentos 
que o Estado fornece gratuita-

mente. Hoje, funcionários da 
prefeitura têm que se deslocar 
até Pouso Alegre para retirar em 
pequenas quantidades os medi-
camentos do Estado; porém, com 
a nova Farmácia Central, os re-
médios virão direto para Itajubá. 

Segundo os critérios do Go-
verno do Estado, Itajubá pode 
ter até cinco unidades da Farmá-
cia de Minas, uma central e qua-
tro básicas. A previsão é que, 
até o fim de 2013, o município 
tenha uma básica e uma central 
implantada e, nos próximos dois 
anos, instale as outras três. 

de R$ 92.766,00. 

O Governo Municipal tem a 
preocupação com a estrutura física 
da rede de atendimento de saúde 
e, além das reformas, com recur-
sos próprios, está aguardando a 
disponibilização de recursos via 
governo estadual para construção 

de uma unidade de saúde no bairro 
Jardim das Colinas. 

A administração municipal agrade-
ce o empenho de todos os políticos 
que, junto com a equipe do Executivo 
Municipal, empenham-se em con-
seguir a liberação de recursos junto 
aos Governos Federal e Estadual. 
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A empresa Sólida Engenharia 
iniciou os trabalhos para a 

construção da ponde sobre o Rio 
Sapucaí, que ligará os bairros Boa 
Vista e São Judas Tadeu. Para 
dar lugar ao canteiro de obras, 
a Prefeitura providenciou a 
transferência de local da passarela 
Juscélia Aparecida Paiva (antiga 
ponte de tambor). 

No trabalho, foram utilizados 
dois guindastes e uma equipe 

de serralheiros para soltar e 
recolocar as escadas da passarela 
no novo local. Uma equipe da 
Cemig, por medida de precaução, 
também atuou desligando a ener-
gia durante a operação, pois a 
passarela foi içada por sobre a 
rede de transmissão de energia. 
O trabalho envolveu, ainda, a 
Secretaria de Planejamento, equi-
pe da Guarda Municipal, que 
isolou o local, e da Secretaria de 

Obras, na limpeza e preparação 
do novo ponto da passarela. 

Cerca de 24 horas após o iní-
cio do trabalho, a passarela foi 
liberada para o trânsito de pedes-
tres. A operação em si demandou 
uma manhã de trabalho, porém, 
para garantir segurança, foi pre-
ciso esperar que a estrutura es-
tivesse devidamente presa à base 
de concreto.

Passarela da Boa Vista 
é deslocada para dar 

lugar a nova ponte
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Passarela da Boa Vista 
é deslocada para dar 

lugar a nova ponte

Ponta de um dos guindastes usado no trabalhoPreparação para que a passarela pudesse ser içada

Usuários passam pela pontePassarela sendo encaixada no novo local

Obras de construção da ponte já iniciadasMáquinas em ação no canteiro de obras
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Prefeitura realiza obras em 
várias partes da cidade

Serviço de limpeza de valeta que cruza a várzea do bairro Açude. 
Antes do trabalho a água não tinha vazão e o mau cheiro incomodava os moradores das imediações

Na esquina das ruas Francisco Masseli e Américo de Oliveira, havia uma árvore, cujas raízes tinham destruido a calçada, causando
transtornos para os pedestres. A árvore  foi arrancada e o pavimento, refeito

Serviço de drenagem de águas pluviais numa travessa da rua da Floresta, no bairro Estiva.
Manilhas e caixa de drenagem colocados
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Prefeitura realiza obras em 
várias partes da cidade

O calçamento feito há cerca de um ano e meio, no Distrito Industrial, não suportou o tráfego intenso de caminhões e cedeu.
A Secretaria de Obras fez um novo preparo de base, com compactação de solo, aplicação de brita, cascalho e pedrisco, 

para só então realizar o alinhamento de meio-fio e recolocação dos bloquetes

Mais uma obra da Prefeitura: 
restauração de calçamento 

no Distrito Industrial
A Secretaria Municipal de 

Obras está concluindo a reforma 
do pavimento da Rua José Fer-
nando Carcardo, no Distrito In-
dustrial. A via fica ao lado da em-
presa Balteau Orteng e dá acesso 
as empresas Minas Tubo, Emdep 

e Copasa.

A base do solo preparada 
quando o calçamento foi real-
izado há cerca de um ano e meio, 
não suportou o peso dos veículos 
que trafegam pelo local e afun-

dou em vários pontos.

Para resolver o problema, 
toda a base foi refeita com colo-
cação pedra de mão, aplicação de 
cascalho e só então a recolocação 
dos bloquetes.
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A Secretaria Municipal de Obras realizou operação tapa-buracos na Rua Dr. Jorge Braga. Trata-se de 
um trabalho preliminar até que o município seja contemplado com uma obra definitiva no local, que já foi 
pleiteada por meio do PAC.

Trechos mais críticos passaram por raspagem e recolocação de massa asfáltica, de forma a tornar o piso 
uniforme.

Rua Jorge Braga, no 
bairro Avenida, ganha 
obra de restauração

A situação do pavimento da Rua Jorge Braga, no bairro Avenida, era alvo constante de reclamações dos usuários do trânsito da cidade.
Com a restauração, a Prefeitura minimiza os transtornos; como se trata de uma rodovia federal, uma obra definitiva será realizada pelo DNIT
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A equipe de Itajubá estreou 
na 24ª edição da Taça EPTV 

Sul de Minas de Futsal, no dia 04 
de julho, em partida realizada na 
cidade de Estiva, enfrentando a 
equipe de São Sebastião da Bela 
Vista. A partida foi vencida pelo 
time de Itajubá por 8 x 2. 

A cidade de Itajubá, nesta 
edição da competição, está sen-
do representada pela equipe da 
Universidade Federal de Itajubá 

– Unifei, devido às novas regras 
da competição, a qual, neste ano, 
não permite a participação de 
atletas federados. 

Não foi possível treinar uma 
equipe com atletas mais jovens 
em tempo hábil e, por isso, a Se-
cretaria Municipal de Esportes 
optou por utilizar uma equipe já 
montada, com bons atletas e en-
trosada. A decisão também teve 
um cunho de homenagem à ins-

tituição federal, pelo aniversário 
de cem anos. 

O próximo compromisso da 
equipe itajubense será em casa, 
diante de sua torcida, no dia 11 
de junho, às 20h45, no Ginásio 
Poliesportivo da Unifei, contra a 
equipe de Estiva. 

A comissão técnica do time 
convoca a torcida para compare-
cer em massa para apoiar os nos-
sos atletas; a entrada é franca. 

Vitória expressiva na 
estreia de Itajubá na 

Taça EPTV 2013

Rua Jorge Braga, no 
bairro Avenida, ganha 
obra de restauração
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Itajubá sedia 
Microconferência do 

Conae 2014

No dia 03 de julho, Itajubá 
sediou a Microconferên-

cia da Conae 2014. O evento 
reu-niu diversos municípios da 
microrregião, que enviaram re-
presentantes da área educacional 
para discutir sobre os sete eixos 
temáticos que compõem o Plano 
Nacional de Educação. 

No evento foram indicados os 
representantes que participarão 
da Conferência Intermunicipal 
Macro, que se realizará em Poços 
de Caldas. 

Durante o dia de trabalho, 
foram realizados debates sobre 
educação básica, educação su-
perior, educação profissional e 

tecnológica e as demais etapas e 
modalidades de ensino. 

Na cerimônia de abertura do 
evento, realizada no anfiteatro da 
Fepi, o secretário municipal de 
Educação deu as boas vindas aos 
convidados e desejou um bom 
dia de trabalho a todos.

Representantes dos municípios discutiram propostas
para melhoria da Educação

Credenciamento no CONAE dos representantes 
de Itajubá e cidades adjascentes

Representante da Secretaria de Estado de Educação fala sobre
a importância do Conae

Autoridades conversam antes do início das atividades
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Secretaria de Educação 
realiza capacitação de 

especialistas
A Secretaria Municipal de 

Educação realizou mais um 
curso de capacitação para fun-
cionários da Rede Municipal de 
Ensino, desta vez voltado para os 
especialistas. 

O curso foi realizado no Centro 
de Referência do Professor (Cerepi) 

e foi ministrado por profissionais 
da própria rede. Os cerca de 25 
participantes trabalharam o tema 
Implantação de Técnicas de Inter-
venção Pedagógica e de Projetos 
Literários na Escola. 

O evento foi abrilhantado por 
uma apresentação das crianças 

do primeiro ano da Escola Mu-
nicipal Isaura Pereira dos Santos, 
ensaiadas pela professora Silva-
nia Barbosa; encenaram o mu-
sical Os Músicos de Bremen. O 
trabalho com as crianças daquela 
escola foi destacado como exem-
plo prático do tema trabalhado 
no curso. 

Especialistas assistem ao musical, que foi colocado como
exemplo prático do tema trabalhado

Especialistas em educação discutem o tema Implantação de Técnicas de 
Intervenção Pedagógica e de Projetos Literários na Escola

Musical “Os Músicos de Bremen”Alunos da Escola Municipal Isaura Pereira dos Santos encenam 
musical “Os Músicos de Bremen”
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A Prefeitura Municipal de 
Itajubá está pavimentando a 
calçada da Avenida Dr. Antônio 
Braga Filho, conforme anunciado 
na edição anterior do informa-
tivo on-line; infelizmente, antes 
mesmo do término da obra, a 
calçada já sofreu danos. Carros 
e caminhões estão usando o pas-
seio como estacionamento e es-
paço para manobras.

A administração municipal 
informa aos munícipes que está 
buscando resolver os problemas 
da cidade, porém solicita que os 
cidadãos deem sua contribuição, 

não danificando o patrimônio 
público, e que fiscalizem para 
que ninguém destrua o que é de 
todos.

Com relação às calçadas em 
frente a propriedades particu-
lares, informamos que a respon-
sabilidade pela pavimentação e 
manutenção delas é do proprie-
tário do imóvel, conforme prevê 
o Código de Postura Muncipal. 
O mesmo vale para a limpeza e 
providências para cercar os lotes 
baldios.

Cabe à Prefeitura fiscalizar, 
para tanto foi publicada recente-

mente a notificação de todos 
os proprietários que não estão 
cumprindo suas obrigações. 
Dessa forma, aqueles que não 
mantiverem as áreas limpas e 
conservadas serão autuados e 
terão que pagar uma multa que 
poderá chegar a R$ 800,00, com 
possibilidade de novas autuações 
em caso de negligência.

Cuidando do que já está 
pronto para evitar retrabalhos, 
a Prefeitura terá mais recursos 
para avançar nas benfeitorias por 
toda a cidade.

que a preservação do patrimônio público
é responsabilidade de todos?

Calçada recém pavimentada sofre danosTrecho da calçada da Av. Dr. Antônio Braga Filho (Av. da Fepi) já pavimentado


