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Foi um verdadeiro sucesso a 1ª Fes-
ta do Pastel de Milho de Itajubá, 

realizada pela Prefeitura Municipal 
de Itajubá, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Es-
porte e Lazer em parceria com a As-
sociação Comercial, Industrial e Em-
presarial de Itajubá – Aciei. O evento 
atraiu cerca de 20 mil pessoas, nos 
dias 20, 21 e 22 de setembro. 

A festa celebrou a cultura e rea-
vivou a tradição secular do Pastel de 
Milho com as barracas que vendiam a 
iguaria da culinária itajubense e com 
as apresentações culturais de artistas 
de nossa terra, tais como Grupo Me-
lhor Idade Lila Corrêa, Grupo Marcí-
lio Bastos de Dança, Tales Mendonça, 
Antônio Carlos e Luciano, Spencer e 
Grupo de Dança Marcílio Bastos, Ce-
linho. 

Foram realizadas ainda ativida-
des como o concurso “Quem come 

mais pastel de milho?” e o concurso 
da Rainha da Festa do Pastel de Mi-
lho. 

Além do excelente público, deco-
ração impecável, qualidade das atra-
ções culturais, o evento contou com 
uma boa estrutura de segurança, que 
garantiu que tudo ocorresse na mais 
perfeita ordem. 

A proposta de contribuir com en-
tidades da cidade também foi cum-
prida, pois as vendas das instituições 
que montaram barracas para comer-
cializar os comes e bebes superaram 
todas as expectativas. Na maioria dos 
casos, já na sexta-feira, foi vendido o 
que estavam prevendo para todo o 
fim de semana e assim tiveram que 
redobrar esforços para produzir mais 
pastéis para sábado e domingo. 

Participaram da festa as seguintes 
entidades: Bloco Custa, Mas Sai; Vila 
Vicentina; Escola de Samba Império 

da Vila Rubens; Maçonaria; Lar da 
Providência; Creche Vivi Sanches; 
Comunidade Boa Esperança; Asso-
ciação de Bairro do Rebourgeon; As-
sociação de Bairro do Morro Santo 
Antônio e Escolinha XVI de Julho. 

O presidente da Aciei, Remy de 
Andrade Filho, elogiou o Poder Pu-
blico Municipal pela realização do 
evento. “Considero a iniciativa da 
Prefeitura excelente. Desenvolver 
também significa aperfeiçoar o que já 
possuímos, o que já é nosso por tra-
dição e cultura. A festa do pastel de 
milho vem a este encontro: propor-
cionar lazer e diversão à população 
tendo como temática um assunto que 
é de identidade local. A Aciei sentiu-
se honrada por poder auxiliar a reali-
zação desta festa e estará a disposição 
da prefeitura para as outras edições 
deste evento e mesmo para qualquer 
outra iniciativa que tenha este enfo-
que”.

Sucesso total a 1ª Festa do 
Pastel de Milho de Itajubá 
realizada pela Prefeitura

Segundo a organização, cerca de 20 mil pessoas 
participaram do evento nos três dias
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Pastel de Milho é muito mais que uma delícia irresistível,
é patrimônio cultural de Itajubá

Barracas lotadas de pessoas entusiasmadas
com o Pastel de Milho e outras delícias

Shows musicais animaram o público presente Apresentação Cultural

Concurso de “Quem come mais pastel de milho?” O prefeito Rodrigo Riera coroou a bela Jéssica Erika Werikha, como rainha da 
Festa do Pastel de Milho

Sucesso total a 1ª Festa do 
Pastel de Milho de Itajubá 
realizada pela Prefeitura
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Governo do Estado libera 
cerca de R$ 500 mil para 

UTI do Hospital Escola
A Prefeitura Municipal de Ita-

jubá recebeu, nessa semana, 
um ofício no qual informa que o 
governador Antônio Anastasia 
autorizou o pagamento do termo 
aditivo do convênio 571/2011 em 
favor mantenedora do Hospital 
Escola de Itajubá, no valor de R$ 

474.710,00.

Os recursos serão destinados 
à conclusão da reforma e amplia-
ção da área nova da Unidade de 
Terapia Intensiva – UTI adulto. 

A liberação dos recursos foi 

um pedido intermediado pelo 
prefeito municipal, Rodrigo Rie-
ra, em favor do Hospital Escola, 
a exemplo de outros R$ 4 milhões 
liberados também este ano para 
a entidade realizar reformas no 
prédio. 
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Governo do Estado libera 
cerca de R$ 500 mil para 

UTI do Hospital Escola

Presidente do DA Unifei, João Paulo Ferreira da Silva, apresenta um dos 
temas da conferência

Cerimonia de abertura da 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de 
Juventude

Prefeitura realiza 
1ª Conferência Municipal 

de Políticas Públicas
de Juventude

A Prefeitura Municipal de Itaju-
bá, por meio da Secretaria Mu-

nicipal de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo, em parceria com a ONG 
Amigos de Itajubá, promoveu, nes-
te sábado, dia 21, a 1ª Conferência 
Municipal de Políticas Públicas de 
Juventude. 

O evento reuniu cerca de 50 jo-
vens, com idade entre 15 e 30 anos, 

que representavam diversos setores 
da sociedade. 

Os participantes foram divididos 
em oito grupos, para trabalharem os 
seguintes temas: Direito de associar-
se; diálogo com o governo; mercado 
de trabalho e empreendedorismo; 
sexualidade; segurança; respeito às 
diferenças; educação; cultura e co-
nexão; vida saudável e política anti-

drogas. 

Montados os grupos foi realiza-
da uma dinâmica, que culminou na 
elaboração de propostas para os pro-
blemas levantados. 

Na ocasião, também foi eleita a 
delegada que representará Itajubá 
na 3ª Conferência Estadual de Polí-
ticas para a juventude, de 08 a 10 de 
novembro, em Araxá. 

Grupos discutem temas propostos pela conferênciaGrupo de discussão
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Fórum terá mais uma vara 
criminal em prédio anexo

Na última segunda-feira, dia 16, 
o prefeito de Itajubá, Rodrigo 

Riera, acompanhado dos prefeitos 
dos outros quatro municípios da co-
marca e do deputado estadual, Ulys-
ses Gomes, se reuniu com os juízes 
do Fórum Wenceslau Brás. 

Na ocasião, foi feito um acordo 
para que os municípios da comarca 
arcassem com as despesas de insta-
lação do anexo II do Fórum de Itaju-
bá na Praça Theodomiro Santiago, nº 
90, Centro (antigo prédio da Caixa 
Econômica Federal). 

No Anexo II será instalada a 2ª 
Vara Criminal e funcionarão tam-
bém a 1ª Vara Criminal e o Juizado 

Especial. 

Ficou acordado que os municí-
pios de Itajubá, Wenceslau Braz, Pi-
ranguçu, Delfim Moreira e Marme-
lópolis arcarão com 80% da despesa 
de aluguel do prédio, que é de R$ 20 
mil. Por meio de convênio firmado 
com o TJMG, o estado ficará respon-
sável pelo pagamento dos 20% res-
tantes, bem como pelas despesas de 
adaptação e mobiliário do prédio. 

O município de Itajubá arcará 
com 50% dos 80% de despesas de 
aluguel, e os demais municípios da 
comarca arcarão com 7,5% cada um. 

Em contrapartida, o Tribunal de 
Justiça disponibilizará aos municí-

pios que não são sede da comarca o 
trabalho de justiça itinerante, inclu-
sive do juizado especial, a cada 60 
dias. 

Estiveram presentes na reunião, 
além do prefeito de Itajubá e do de-
putado estadual, o juiz diretor do 
Foro, Willys Vilas Boas, o juiz da 
2ª Vara Cível, Selmo Sila de Souza, 
prefeito de Wenceslau Brás, Geraldo 
Magela Eloi, prefeito de Piranguçu, 
Alexandre Augusto Ramos, prefeito 
de Delfim Moreira, José Fernando 
Coura, e o representante do prefeito 
de Marmelópolis, o secretário de Fi-
nanças William Cristian Ribeiro. 

Reunião em que foi realizado o acordo para instalação do Anexo II do Fórum Municipal

Autoridades que firmaram acordo para instalação 
do Anexo II do Fórum de Itajubá
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Fórum terá mais uma vara 
criminal em prédio anexo

para que o caminhão, finalmente, fos-
se entregue aos catadores. 

A representante do instituto Ne-
nuca, Thaíres Costa Ferreira, explicou 
que foi elaborado um projeto piloto 
de recolhimento de material reciclá-
vel. A Acimar recolherá o material 
nos bairros BPS, Pinheirinho, Estiva, 
Cruzeiro e Centro, e a Associação dos 
Catadores Autônomos de Reciclagem 
Itajubense – ACARI, com caminhão 
próprio, fará o trabalho nos bairros 

Prefeitura entrega caminhão 
para associação de catadores 

de material reciclável
A Prefeitura Municipal de Itaju-

bá, em parceria, com o Insti-
tuto Nenuca de Desenvolvimento 
Sustentável – Insea, Movimento dos 
Catadores de Materiais Recicláveis 
– MNCR, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Con-
selho Municipal de Conservação, 
Defesa e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente – Codema, promoveu dia 
24 de setembro, a segunda reunião 
do Fórum Municipal do Lixo e Cida-
dania. 

Na ocasião, as chaves de um ca-
minhão que será utilizado na coleta 
seletiva entregues para a Associação 
dos Catadores de Materiais Reciclá-
veis de Itajubá – Acimar. O veículo 
foi adquirido mediante projeto ela-
borado pela Intecoop (órgão mantido 
pela Prefeitura de Itajubá em parceira 
com a Unifei) no fim de 2011 e esta-
va parado por questões burocráticas. 
Logo no início deste ano, iniciou-se 
o processo de licitação do Diesel S10 
e resolvidas as demais pendências, 

Cafona, Jardim das Colinas, Santos 
Dumont, São Judas Tadeu, Vista Ver-
de, Vila Poddis e Santo Antônio. 

Na ocasião também foi firmado 
um acordo com a empresa Pró-am-
biental, que se comprometeu a reco-
lher o lixo eletrônico da cidade, que 
é composto de computadores e peri-
féricos descartados. A logística para 
o recolhimento desse material ainda 
será definida. 

Representantes da Prefeitura, da Intecoop e do Instituto Nenuca entrgam as chaves do caminhão 
para a Acimar

Caminhão para recolhimento de material 
reciclável entregue à Acimar
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Prefeitura integra organização 
de apoio a empresas de 

Tecnologia da Informação
A Prefeitura Municipal de Itajubá, 

por meio da Secretaria Munici-
pal de Ciência, Tecnologia, Indústria 
e Comércio, esteve presente como 
parceira no pré-lançamento do APL 
TIC Itajubá, realizado pela Rede de 
Empresas de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (RETIC) jun-
tamente ao Centro Universitário de 
Itajubá (FEPI). O evento teve como 
objetivo convidar os empresários 
do setor para fazer parte do Arran-
jo Produtivo Local de Tecnologia da 
Informação e Comunicação de Itaju-
bá - APL TIC Itajubá. 

A Profa. Cidélia Maria Barbosa 
Lima, reitora do Centro Universitá-
rio de Itajubá (FEPI), realizou a aber-
tura do evento, sendo seguida pelo 
discurso do Prof. Cristiano Vieira, 
coordenador do curso de Sistemas 
de Informação da FEPI, que falou 
sobre a importância do APL para os 
alunos do curso e vice-versa. 

O presidente da RETIC, Pedro 
Delalibera seguiu falando sobre a 
RETIC, rede de empresas respon-
sável pela coordenação das ações 
do APL TIC Itajubá. Em seguida, 
Eduardo Mauad, vice-presidente do 
Sindicato das Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas e de Material Elétrico 
de Itajubá (SIMMMEI), falou sobre 
competitividade e inovação no Bra-
sil, fatores de grande importância 
para o setor. 

Em sequência, o professor da 
Universidade Federal de Itajubá, 
Luiz Pasin, explicou o que é um Ar-
ranjo Produtivo Local, afirmando 
que é uma aglomeração de empre-
sas, localizadas em um mesmo ter-
ritório, que apresentam especializa-
ção produtiva e mantêm vínculos de 
articulação, interação, cooperação 
e aprendizagem entre si e com ou-
tros atores locais, tais como governo, 
associações, instituições de crédi-

to, ensino e pesquisa. Carlos Mello, 
também professor da Universidade 
Federal de Itajubá, fez explanação 
na qual explicou o mapeamento e o 
diagnóstico das empresas de TIC de 
Itajubá, que está sendo coordenado 
por ele em parceria com o SEBRAE, 
sendo isso de extrema importância 
para o APL. 

Vale ressaltar que se trata de um 
pré-lançamento porque o processo 

de reconhecimento de um APL pre-
cisa ser feito de maneira conjunta, 
havendo a necessidade de mais em-
presas e instituições envolvidas no 
projeto. 

O evento foi finalizado com um 
agradecimento aos parceiros: Prefei-
tura de Itajubá, SENAI, RMI, FUS-
PER, UNIFEI, SIMMMEI, INCIT, 
PCTI, FEPI, SEBRAE-MG e Governo 
de Minas Gerais. 

Evento reuniu mais de 200 empresários e profissionais de TIC

Coordenador do curso de Sistemas de Informação da FEPI, Prof. Cristiano Vieira, durante seu discurso
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Prefeitura integra organização 
de apoio a empresas de 

Tecnologia da Informação

Prefeitura cria protocolo 
para divulgação de 

alterações no trânsito
Ciente da importância de se di-

vulgar amplamente as altera-
ções que vão ocorrer no trânsito da 
cidade, a Administração Munici-
pal criou um protocolo interno. 

O objetivo é fazer com que to-
dos os setores envolvidos nas mu-
danças do trânsito, Defesa Social, 
Obras e Comunicação, trabalhem 
em sintonia para que as interven-
ções sejam assimiladas com mais 
tranquilidade pela população. 

Dessa forma, as próximas alte-
rações serão informadas à popula-
ção com mapas explicativos, faixas 
no local, spots de rádio, notícias 
no site da Prefeitura e envio de 
releases e entrevistas dos respon-
sáveis pelo trânsito aos órgãos de 
imprensa. 

Foram estabelecidos cinco pas-
sos básicos a serem seguidos antes 
de qualquer alteração, que são: 

1) Planejamento entre a Secreta-
ria de Obras e Secretaria de Defesa 
Social, para que as obras e/ou in-
tervenções necessárias ocorram na 
mais perfeita sintonia; 

2) Comunicação antecipada so-
bre toda e qualquer mudança à Se-
cretaria de Comunicação, com pelo 
menos 10 dias de antecedência; 

3) Elaboração de mapas com 
objetivo de informar as modifica-
ções; 

4) Apoio da Guarda Municipal 
nos primeiros dias das implanta-
ções das alterações, para que ela 
oriente os usuários do trânsito; 

5) Providencias no sentido de 
sinalizar os locais que passarão 
por obras e/ou intervenções. 

Pintura de faixas na Avenida Coronel Aventino (próximo ao Batalhão)

Ciclovia que ligará o bairro Santa Rosa ao centro da cidade
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Prefeitura oferece
40 vagas gratuitas de

curso de espanhol
A Prefeitura Municipal de Ita-

jubá está oferecendo 40 vagas 
gratuitas para o curso de Espanhol 
semi-presencial, por meio do Cen-
tro Vocacional Tecnológico - CVT. 

Os alunos terão uma aula pre-
sencial por semana e terão acesso 
ao conteúdo programático on-line, 
para estudarem em casa ou nas sa-
las virtuais do próprio CVT. 

A primeira turma terá aulas às 
quartas-feiras, das 14h às 15h; a 
segunda, às quintas-feiras, das 16h 
às 17h. 

As inscrições vão até o dia 20 e 
devem ser feitas na sede do CVT, 
, situada na rua Jorge Braga, 352, 
Bairro Avenida, das 07h às 22h. Os 
interessados deverão comparecer 
ao local, munidos dos seguintes 

documentos (originais e cópias): 
Certidão de Nascimento ou Cer-
tidão de Casamento; Carteira de 
Identidade; CPF; Comprovante 
de Escolaridade de Ensino Médio 
(declaração que está cursando ou 
histórico escolar ou certificado de 
ensino superior); duas fotos 3x4 
(iguais e recentes); Termo de acei-
tação assinado (feito no local). 

Prefeitura cria CND 
on-line grátis

A Prefeitura Municipal de Ita-
jubá criou o serviço de Cer-

tidão Negativa de Débito – CND 
on-line, a custo zero, que já está 
disponível pelo site www.itajuba.
mg.gov.br. A forma tradicional 
de obtenção da CND, pela qual 
é cobrada uma taxa de R$ 18,24, 

mediante solicitação no guichê 
do setor de Finanças da Prefeitu-
ra, continua sendo realizada. 

Para ter acesso à Certidão 
Negativa de Débito ou Certidão 
de Débito, quando há dívida em 
nome da pessoa física ou jurídi-

ca, o usuário deve acessar o site 
www.itajuba.mg.gov.br, clicar 
no link portal cidadão e escolher 
a opção Certidão de Débito. Com 
essa opção aberta, basta preen-
cher os dados, como CNPJ ou 
CPF e clicar em buscar.

Primeiro passo para solicitar CND
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Procon Itajubá divulga 
Ranking das empresas mais 

reclamadas em 2012
O Procon liberou o ranking 

das empresas que mais rece-
beram reclamação em 2012, que 
são o Banco BMG, BV financeira 
e Oi. 

Em números absolutos, nas 
quais também são computados 
os atendimentos do “retorno da 
CIP” e o “extra-procon” (moda-
lidades de atendimento que não 
recebem classificação do Sindec), 
o Procon registrou em 2012 um to-
tal de 5.054 atendimentos, apon-
tando um aumento de 28,47% em 
relação a 2011, que fechou o ano 
com 3.934 atendimentos. 

O volume total de atendimen-
tos classificados foi de 3.524, sen-
do que as reclamações respondem 
por 16% do total de atendimento 
do Procon. 

O coordenador do Procon Ita-
jubá, Vinícius Fonseca Marques, 
explica que a entidade entende 
por reclamação os problemas 
não solucionados pelos canais 
intermediários de solução, quan-
do surge a necessidade de aber-
tura de processo administrati-
vo formal, após as tentativas de 
solução inicial do atendimento 
(Atendimento Preliminar, Carta 

de Informações Preliminares, Re-
torno da CIP, Simples Consulta, e 
Extra-Procon). 

Das 10 empresas mais recla-
madas no Procon de Itajubá(MG), 
6 são do setor financeiro, que foi a 
área mais problemática em 2012, 
com 54,43% das reclamações, se-
guida de produtos eletroeletrôni-
cos, móveis e eletrodomésticos, 
com 26,06% e serviços essenciais, 
como telecomunicações e energia 
elétrica, com 10,11%. 

Confira na ilustração o ranking 
das empresas mais reclamadas 
em 2012.

Ranking das empresas mais reclamadas no Procon em 2012
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Secretaria de Agricultura 
inicia vacinação contra 
brucelose em outubro

A Prefeitura Municipal de Ita-
jubá, por meio da Secretaria 

de Agricultura, inicia no dia 01 de 
agosto a campanha de vacinação 
de gado contra a Brucelose. 

Para organizar o trabalho e 
facilitar para os pecuaristas, a 
Secretaria de Agricultura organi-
zou um cronograma por bairros. 
Para isso, solicita que os criado-

res deixem os animais fechados e 
que haja pessoal para segurá-los 
durante a vacinação, assim como 
conferir o trabalho e assinar o 
comprovante.
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LIMP
Passando a

O Informativo on-line Itajubá Hoje passa a contar, a partir desta edição, com 
mais uma ferramenta, o Passando a Limpo. Este espaço será usado para esclarecer 
alguns equívocos, que eventualmente são veiculados na mídia.

Dessa forma esclarecemos que o Passando a Limpo não será periódico, mas sim, 
veiculado somente quando se fizerem necessários quaisquer esclarecimentos.

Comunicado da Mahle desmente 
o Jornal O Sul de Minas

N o final do mês de setembro, o 
jornal O Sul de Minas veiculou 

em sua manchete de capa a seguinte 
notícia: “Mahle admite que poderá 
sair de Itajubá, caso a alínea L do Pla-
no Diretor seja aprovado” (sic). Tal 
informação é, para dizer o mínimo, 

uma inverdade, pois conforme nota 
informativa interna, à qual a impren-
sa teve acesso, divulgada pela Mahle 
a seus funcionários, a empresa não 
tem intenção de se transferir para 
outra localidade.

Quem leu a manchete poderia 

imaginar que um alto executivo da 
Mahle teria feito tal ameaça; porém 
a notícia inverídica e sensacionalista 
se contrapõe à declaração assinada 
pelo Engenheiro João Vitor Zanesco, 
Gerente da planta da Mahle em Ita-
jubá. De acordo com o conteúdo da 
nota, a Mahle informa: “...Com a fi-
nalidade de esclarecer o conteúdo da 
matéria veiculada no Jornal O Sul de 
Minas, no dia 28/09/2013, informa-
mos a todos os colaboradores que: 
...por encontrar-se muito bem es-
truturada e instalada há mais de 30 
anos na cidade de Itajubá, não tem 
intenção de transferir-se para outra 
localidade...”

Por sua vez, o prefeito Rodrigo 
Riera ressalta que a Unidade Itajubá 
é destaque e referencial dentro da 
Mahle no mundo inteiro e afirma 
incisivamente que seu relaciona-
mento com a empresa é ótimo. Para 
dar tranquilidade à população o pre-
feito ainda solicita a todos cautela em 
relação a notícias maledicentes com 
objetivos devastadores sem nenhum 
compromisso com a verdade dos fa-
tos, somente visando a prejudicar a 
atual administração municipal. Aterramento para construção do aeroporto

O
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Informativo A Prefeitura Faz                                                                                        

Em avaliação feita pelo Go-
verno de Minas Gerais, o Minas 
Fácil de Itajubá obteve o terceiro 
melhor desempenho entre as 90 
cidades que possuem o serviço. 
No principal critério de avalia-
ção, a unidade de Itajubá empa-
tou com as primeiras colocadas, 
Varginha e Araguari, ambas com 
tempo máximo de quatro dias 
para a abertura de empresas. 

O critério de desempate que 
definiu a posição das três uni-

dades é o número de empresas 
abertas durante o mês; neste 
caso, as concorrentes são cidades 
bem maiores, portanto é normal 
que o volume de novos empreen-
dimentos seja maior. 

O secretário municipal de Fi-
nanças  Peter Luiz Pereira Rennó, 
dá os parabéns aos funcionários 
do Minas Fácil, bem como aos 
empresários e profissionais da 
área contábil da cidade por esse 
excelente desempenho. “Isso 

serve como exemplo e estímulo 
para todos os setores da admi-
nistração, para os quais não há 
um critério de avaliação, como 
este do Estado, mas que também 
têm atendido com excelência à 
população. Além dos nossos pro-
fissionais, a organização dos em-
presários e contadores da cidade 
contribuiu para esse bom desem-
penho que tivemos”, concluiu. 

que o Minas Fácil de Itajubá está entre
os três melhores do Estado?

Minas Fácil de Itajubá está entre os três melhores do Estado


